MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 74527/54514/ZASKN2015

Komárno, 05. novembra 2015

Zápisnica
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 05. novembra 2015

K bodu číslo 1 – Otvorenie
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.10 hod. otvoril a viedol Ing.
László Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou
zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: PaedDr. József Kiss Péntek, JUDr. Štefan
Bende.
Ďalší prítomní:

- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.

Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 21. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

– MUD. Zoltán Benyó,
– Mgr. György Batta.

O 13.13 hod. prišiel pán poslanec Zsolt Feszty.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 421/2015)
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L. Stubendek – ..... má niekto pripomienky alebo návrhy k programu? Uzatváram
prihlasovanie sa. Prihlásilo sa šesť poslancov. Nech sa páči, slovo má pán poslanec MUD.
Atiila Horváth.
A. Horváth – ..... ďakujem pekne. Dobrý deň každému. Vážený pán primátor, vážení
kolegovia a prítomní. Prihlásil som sa kvôli dvom veciam. Prvá je starodávna problematika
týkajúca sa Podzáhradnej ulice v Novej Stráži. Je tu prítomný pán Ján Deminger, ktorý by
chcel niečo k tomu dodať. Chcel by som vás požiadať, aby sme hlasovali o tom, aby mohol
dostať slovo, a aby mohol pán povedať niekoľko pripomienok. Moja druhá prosba by bola
preložiť bod č. 22 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach pred bod č. 7 –
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... odzneli dva návrhy. Prvý, aby dostal slovo pán Deminger, respektíve
preložiť bod č. 22 pred bod č. 7. Kedy však navrhuješ dať slovo pánovi Demingerovi?
A. Horváth – ..... viem, že je to nezvyčajné, ale on ma požiadal, aby som tlmočil jeho
žiadosť. Keby bolo možné, tak hneď na začiatku, teda čím skôr, a celé by sa zmestilo do
niekoľko minút.
L. Stubendek – ..... takéto zvyklo byť v bode rôzne. Ale potom ešte predložíš svoj návrh.
Ideme ďalej, slovo má pán poslanec Imre Andruskó. Pán riaditeľ, nech sa páči.
I. Andruskó – ..... ďakujem pekne pán primátor. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni.
Chcel by som navrhnúť začleniť jeden nový bod programu za bodom č. 3. Zhruba pred
dvoma - troma týždňami som interpeloval úrad respektíve pána primátora, nakoľko podľa
mňa nie je v poriadku určený plat primátora. Chcel by som vložiť jeden nový bod, a to
určenie platu primátora mesta, a chcel by som to začleniť ako bod č. 4. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za rozšírenie programu rokovania. Slovo má pán
poslanec MUDr. Tibor Bastrnák, nech sa páči.
T. Bastrnák – ..... vážený pán primátor. Ja nemienim rozšíriť ani meniť program rokovania.
Ja by som sa so svojou otázkou obrátil na teba a na pána prednostu. Neviem či sa na
dnešnom zasadnutí dostaneme až k bodu č. 17. Keď však nie, tak by som bol rád, keby ste
rozšírili túto správu niekoľkými otázkami. Totiž, zaujímalo by ma, kto je vlastníkom tých
obytných domov, kde problémový obyvatelia strpčujú osud tam žijúcich obyvateľov. Okrem
toho by ma zaujímalo, koľkí sú tam zahlásení a koľkí tam žijú. Ďalej by ma zaujímalo ako sú
uhrádzané dane za komunálny odpad v tých obytných domoch, sú alebo nie. Myslím si však,
že aj úrad bude mať dozaista nejaké návrhy na to, aké otázky máme položiť. Považujem to
za dôležité práve preto, lebo keď dnes nevieme prebrať tento bod č. 17, tak by bolo dobré
tieto materiály dostať začiatkom týždňa. Keď však preberieme, tak to nachystať na ďalšie
zasadnutie. Hovorím to aj kvôli tomu, lebo sa vopred ospravedlňujem, nakoľko nebudem
vedieť zostať do konca. Tieto materiály sú dôležité už aj preto, lebo potom by sme mohli
vymyslieť poprípade nejaké veci, ktorými by sme vedeli majiteľa donútiť na to, aby sa staral
o tých spoluobčanov, ktorí bývajú v jeho dome. Keď bude toto zasadnutie pokračovať, tak na
budúci týždeň a keď nie, tak na decembrové zasadnutie pripraviť tento materiál, a potom by
sme komplexne vedeli rokovať o tejto problematike. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za diskusný príspevok pána poslanca. Chcel by som
k tomu dodať len toľko, že sme to zapísali do zápisnice, ale mohol by si to prosím ťa
2
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

predložiť aj v písomnej forme? Mohol by si to zaslať aj mailom, aby to bolo presné. Ďakujem
pekne. Slovo má pán viceprimátor Keszegh.
B. Keszegh – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Nakoľko sa zmenil program pána
prednostu a pána Róberta Dobiho po rozposlaní CD. V spojitosti s touto skutočnosťou by
som chcel požiadať, aby sa bod č. 18 - Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov
ohľadom zakúpenia serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne presunul
vopred, pretože keď budeme preberať tento bod budúci týždeň, tak sa nebudú vedieť
zúčastniť na zasadnutí MZ. Nakoľko sú obidvaja zainteresovaný, práve preto žiadam tento
bod preložiť ako bod č. 8. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem pekne. Pán viceprimátor, keď som tomu dobre
rozumel, tak odznel návrh, aby sa pred bod č. 7 dostal bod č. 22. Teda ty máš návrh dať
pred pôvodný bod č. 22. V poriadku. Slovo má pán poslanec Rajko.
F. Rajko – ..... ďakujem pán primátor. Chcel by som predložiť poslanecký návrh, ktorý potom
rozdám poslancom. Mám návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2015, v rámci položiek kapitálových výdavkov 6 a 21, ktoré by som chcel preradiť, nakoľko
sme mali vyšší výdaj finančných prostriedkov, ako sme mali naplánované. Začala výstavba
a rekonštrukcia chodníka, ktorá bola alebo je vo vlastníctve štátu. Ohľadom tohto boli
problémy, ale poniektoré sa nám podarilo už aj vyriešiť. Môj návrh by som chcel preložiť pred
bod č. 5, a keď to poslanci schvália, tak by som rozdal dôvodovú správu a rozpis tejto
problematiky. Poprípade potom zodpoviem aj na otázky, keby mal niekto nejaké. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... len na zopakovanie a upresnenie. Svoj návrh žiadaš vložiť pred bod č. 5,
a to návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015, v rámci položiek
kapitálových výdavkov. Prosím odovzdať to aj v písomnej forme. Ďakujem pekne. Odznelo tu
niekoľko návrh, ale ja sa pýtam ešte MUDr. Attilu Horvátha či má návrh na to, kedy má
dostať slovo obyvateľ Novej Stráže.
A. Horváth – ..... keby sa dalo, tak pred alebo za problematiku Novej Stráže. Upresním, teda
za bod programu č. 5, alebo hneď teraz, aby sme to prebrali.
L. Stubendek – ..... mám návrh. Preberme to radšej potom v bode interpelácie a otázky,
lebo teraz zostavujeme a už sme aj zostavili program, a tak by sme šli aspoň po poradí.
Bude to dobré pán poslanec takto?
A. Horváth – ..... áno.
L. Stubendek – ..... v poriadku, tak slovo dostane pán Ján Deminger v bode interpelácie
a otázky. Budeme hlasovať po poradí.

/Výsledok hlasovania č. 2/: ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)

/Výsledok hlasovania č. 3/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca MUDr. Attilu Horvátha – preložiť bod č. 22 –
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach pred bod č. 7 – Informatívna správa o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 4/:
k poslaneckému návrhu pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zmena programu,
vložiť nový bod do programu – Určenie platu primátora mesta ako bod č. 4
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 5/:
k procedurálnemu návrhu pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – bod č. 18 Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom zakúpenia serverového
parku pre potreby Mestského úradu v Komárne preložiť ako bod č. 8
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 6/:
k poslaneckému návrhu pána poslanca Ing. Františka Rajkóa – návrh na zmenu
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových
výdavkov 6 a 21 vložiť pred bod č. 5
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
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/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 422/2015)
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa - Určenie platu primátora mesta
Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
6. Poslanecký návrh Ing. Františka Rajkóa - Návrh na zmenu Programového rozpočtu
mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových výdavkov
7. Petícia za zachovanie I. C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne
8. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
9. Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom zakúpenia serverového
parku pre potreby Mestského úradu v Komárne
10. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
11. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
12. Informatívna správa o Mestskom parkovacom systéme
13. Stanovenie výšky nájomného pre spoločnosť KOMVaK, a.s. na rok 2015 formou
Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 2. marca 2001
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta
15. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa vydáva
Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 23/2015, ktorým sa zrušuje
VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
17. Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č.
7/2013
18. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015 - informatívny
materiál
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19. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného
prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno
a/ pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. – TE 454/2015
b/ pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno
20. Členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Podunajsko
21. Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na I. a II. Sídlisku
22. Návrh na prijatie kontokorentného úveru
23. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
24. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
25. Rôzne
26. Záver

K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky
T. Bastrnák – ..... ďakujem pekne za slovo. V interpelácii len toľko, že bola minule rozdaná
štruktúra mestského úradu, ale bez čísiel. Čísla nie sú uvedené ani na internete. Mal by
som žiadosť, aby sme obdržali platnú štruktúru s presným počtom úradníkov na jednotlivých
odboroch a oddeleniach. Moja druhá otázka by bola, že je nové vedenie a neviem o tom,
že by som odbržal, ale chcel by som dostať interné predpisy mestského úradu, ktoré úrad
má, a na základe ktorých úrad funguje. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne, slovo má pán poslanec Andruskó. Nech sa páči.
I. Andruskó – ..... ďakujem pán primátor. Vyhľadalo ma niekoľko obyvateľov z Novej Osady
ohľadom cestnej komunikácie a verejného osvetlenia. Odovzdám dookola aj niekoľko
obrázkov, ktoré poukazujú na danú problematiku prostredia ako na planéte Mars. Ďalšia vec
je tá, že tam spôsobujú obrovské problémy nevybudované verejné záchody. Tieto zábery
fotiek by som radšej neukázal, ale pošlem ich kolegom, aby si to mohli pozrieť aspoň ony.
Žiadam napísať do zápisnice, že ma o to požiadali obyvatelia časti Nová Osada,
a v každom prípade by sa touto problematikou malo zaoberať. Zároveň žiadam pána
primátora, aby mi odpovedal písomnou formou. Druhá vec je tá, že po prečítaní materiálu
hlavného kontrolóra som si prečítal noviny Isztertáj kde bolo uvedené, že za čias bývalého
primátora MUDr. Bastrnáka pracovalo na mestskom úrade spolu s mestskými organizáciami
517 ľudí, teraz 418. Nechápem, ako vychádza tých mínus sto ľudí, alebo od koho dostali
takéto informácie. Na toto by som žiadal od pána primátora odpoveď. Pravdepodobne noviny
Isztertáj zbierajú niekde informácie. Chcel by som sa spýtať, kto im dal tieto informácie,
lebo tie nie sú reálne. Na toto by som žiadal odpoveď od pána primátora. Tešíma však,
že som v novinách Istertáj taký úspešný. Citoval by som z filmu “Bástya elvtárs“. „Čo som, že
ma už nechcú ani zavraždiť?....“ Pokiaľ sa niekto spomína v týchto novinách tak si môže byť
istý, že vo verejnom živote zastáva určite nejakú funkciu. V spojitosti s úradom by som sa
chcel spýtať pána primátora, či plánuje na konci roka nejakú odmenu pre
zamestnancov. Pod zriaďovateľa, teda pána primátora patria aj škôlky, školy a riaditelia.
Chcel by som dostať odpoveď od pána primátora na to, či plánuje dať odmeny svojím
6
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

úradníkom, respektíve len svojím vedúcim odborov. Nežiadam odpoveď presne meno a
sumu, ale len globálne čí áno, alebo nie. Odpoveď by som žiadal v písomnej forme. Ďalej
by som spomenul, že v novinách ma napomenuli, že aké je dobré, že nový primátor znížil
počet zamestnancov na mestskom úrade. Avšak po prečítaní materiálu hlavného kontrolóra
a vedúceho EO pána Kóňu by som nadviazal na to, že sa tam uvádza, že nie je dostatočný
počet zamestnancov na ekonomickom odbore, a veľmi ťažko si vykonávajú prácu, nakoľko je
tam nízky počet pracovníkov. Chcel by som sa spýtať pána primátora, ako chce túto
situáciu riešiť. Na jednej strane prehlasujú, že ako je dobré, nakoľko sa podarilo znížiť
počet zamestnancov a na druhej strane je nízky počet zamestnancov na odbore a nestíhajú
vykonávať svoju prácu, lebo sú natoľko zaťažení. Kto si prečítal materiál hlavného kontrolóra
môže vidieť, že rozposielajú pätnásť až šestnásť tisíc rozhodnutí, ktoré zároveň musia
sledovať, a počet tam pracujúcich úradníkov nie je nepostačujúci na vykonanie týchto prác.
Dokonca pred mesiacom pán Kóňa žiadal MZ, aby zvýšili počet zamestnancov na jeho
odbore o troch. Teda na toto by som pán primátor žiadal odpoveď, lebo na jednej strane pán
prednosta prehlási, že je všetko v poriadku, ale na druhej strane vedúci odboru žiada pomoc
od nás na zlepšenie situácie. Na všetky tieto moje otázky žiadam písomnú odpoveď.
L. Stubendek – ..... ďakujem, pán poslanec Vetter máš slovo. Nech sa páči.
J. Vetter – ..... ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Môžeme
vidieť, že sme sa do interpelácie zahlásili viacerí. Myslím si, že my viacerí máme problém
s tým, že položíme svoje otázky, ale odpovede nie sú vyhovujúce a postačujúce. Práve preto
ich položíme znova a znova. Toto je aj dôvod, že toľkíto sa chceme vyjadriť. To čo žiadal
kolega Bastrnák, to sme žiadali už dávnejšie viackrát. Keby materiál, ktorý dal rozdať pán
prednosta obsahoval presné údaje, ktoré pred mesiacom presne číselne žiadal aj pán
poslanec Andruskó, tak by nebol žiaden problém. Ale teraz sa mi už zdá, že veľakrát
prebieha diskusia hluchých, a práve preto sa všetko takto ťahá do neskorých večerných
hodín a vlečie sa prerokovanie aj na ďalší týždeň. Konkrétne čo sa týka môjho problému je
to, že pred mesiacom som žiadal, aby mestská polícia podala nejakú správu o vykonaných
kontrolách vyplývajúcich z kontroly použitia alkoholických nápojov mladistvými. Pred tým,
ako by som citoval z odpovede, dovoľte mi, aby som prečítal tri vety zo stanov mestskej
polície. „Základné úlohy MsP Komárno: kontroluje vymedzenie predaja a podávania
alkoholických nápojov s osobitnou pozornosťou na konzumáciu a predaj alkoholických
nápojov pre mladistvých, oznamuje obci zistené porušenie zákazu použitia alkoholických
nápojov osobami do 18 rokov“. Toto je uvedené v stanovách MsP. Potom dostanem na to
takú odpoveď, že náčelník MsP nedisponuje s takým počtom policajtov a s takým vybavením
(majú jednu alkoholovú sondu), aby zabezpečila takéto úkony. Teda nie sú pripravený na
takéto úkony? Tak čo je vlastne písané v ich stanovách? Ďalej sa tam uvádza, že kontroly
môžu vykonávať jedine počas dňa. Toto z čoho vyplýva? Lebo ja som takéto nikde
v stanovách, ale ani v zákonoch nevidel. V odpovedi teda znie, že takéto úkony mestská
polícia nevykonáva. Avšak v samotných stanovách MsP sa toto uvádza, teda týmto
uznávajú, že porušujú vlastné stanovy. Na svoju interpeláciu by som chcel konečne dostať
konkrétnu odpoveď, a nie výhovorky. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem, pán doktor Szilárd Ipóth.

7
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Sz. Ipóth – ..... vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia. Ja by som chcel dostať
konkrétnu odpoveď ohľadom situácie volejbalovej haly. Presne vieme, aká je
konzistencia tejto haly. Sú určité iniciatívy zo strany volejbalového klubu aj s Univerzitou
Selyeho, že by radi podali nejaký projekt EÚ. Chcel by som sa spýtať, či v tom mesto niečo
podniklo, lebo podľa môjho vedomia by malo Ministerstvo životného prostredia vypísať na
budúci rok projekty. V tom prípade, keby iniciatíva nebola úspešná a realizovateľná, by
mohlo mesto podať aj na iné projekty, napríklad na izoláciu tejto budovy. Na toto by som
chcel dostať odpoveď. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem, slovo má pán poslanec Korpás.
P. Korpás – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel by som povedať toľko, že som
nespokojný s odpoveďami na moje interpelácie z 24. septembra. Moja prvá otázka bola
hneď tá, ako mohol dostať pán Ing. Szalai poverenie na vykonanie stavebného dozoru
a stavbyvedúceho pri rekonštrukcii strechy kasárne pevnosti, keď jeho poverenie je
postačujúce len na výstavbu rodinných domov. Odpoveď znela, že „v rámci vykonaného VO
bola požiadavka, aby uchádzači preukázali oprávnenie na výkon stavebného dozoru.
Nakoľko nebol konkrétne určený pre aký typ, z toho dôvodu bolo vyhodnotené splnenie
podmienky účasti ako vyhovujúce“. Jediným platným dokumentom je ten, ktorý vydáva
slovenská komora stavebných inžinierov. Neviem potom aký platný dokument bol
preukázaný. Len pre zaujímavosť. Dnes som zavolal na slovenskú komoru stavebných
inžinierov, aby som si zistil, či nastala v tomto smere nejaká zmena. Povedali mi, že v jeho
kvalifikácii nenastala žiadna zmena. Uviedli, že zmena bola len tá, že si znova vyžiadal svoje
dokumenty. Nechápem však, prečo si ich znova vyžiadal, pravdepodobne staré stratil. Do
dnešného dňa má však povolenie len na jednoduché stavby, teda len na výstavbu
jednoposchodových rodinných domov do 300 m2. Povedali mi, že na to, aby získal vyšší
stupeň kvalifikácie, musí vykonať skúšky. Do dnešného dňa sa však na skúšky nezahlásil.
Chcel by som požiadať, aby si to mestský úrad preveril, nakoľko poverili stavebným dozorom
za mesačný príjem 15 tis. eur takého nekvalifikovaného človeka, ktorý nemá potrebné
povolenie na stavbyvedúceho pri rekonštrukcii strechy kasárne. Považujem to za veľmi
nebezpečnú chybu, lebo môže ohrozovať vyplatenie financií z prostriedkov EÚ. Jeho
povolenie je len na výstavbu jednoposchodových rodinných domov, a do dnešného dňa
nepredložil žiadosť na to, že by si to chcel zmeniť. Naďalej všetko zostalo v pôvodnom stave,
jedine na druhý deň po mojom vystúpení si znova vyžiadal zaslanie svojich dokumentov. To
je informácia, ktorú som dostal dnes zo slovenskej komory stavebných inžinierov. Ďalej
moja štvrtá otázka znela, že v akom štádiu je ukončenie zmluvy uzatvorenej dňa 06.
októbra 2014 so spoločnosťou MAXnetwork v celkovej hodnote 1.083.588 eur, ktorú podpísal
ešte bývalý primátor MUDr. Marek. Dostal som na to dosť dlhú odpoveď. Píšu mi, že v tom
prípade, keby sme od zmluvy odstúpili, by sme boli povinný vyplatiť 5 až 10% zmluvnej
pokuty z celkovej uzatvorenej hodnoty. Prečítal som si však zmluvu, ale o zmluvnej pokute
tam nie je ani jedno slovo. Dnes som zavolal jedného známeho zaoberajúceho sa právnymi
záležitosťami v oblasti ekonomiky a spýtal som sa, či existuje iná právna možnosť, ktorá by
zaväzovala mesto na vyplatenie tejto zmluvnej pokuty. Povedal mi, že nie. Sú tu medzi nami
aj právnici a práve preto ich žiadam, keby som sa mýlil, tak nech ma opravia. Teda v tom
prípade, keď v zmluve uvádzané nie je, že v prípade odstúpenia od zmluvy by mal platiť
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zmluvnú pokutu, tak nemusí. Teda to nie je dôvod na to, aby sa táto zmluva nemohla
vypovedať. Financovanie tohto projektu malo prebehať z prostriedkov EÚ, ale tie peniaze
sme nedostali. Práve preto sa mal úrad všetkými silami snažiť túto zmluvu vypovedať, lebo
ešte stále máme záväzok na prevzatie zodpovednosti služieb v hodnote 1.083.588 eur. Táto
zmluva bola uzatvorená 06. októbra 2014 a podpísaná ešte pánom MUDr. Antonom
Marekom. Odvtedy som na túto problematiku viackrát upozorňoval a žiadal, prečo nie je táto
zmluva doposiaľ ukončená. Na to som však dostal takú odpoveď, že by mesto muselo hradiť
5 až 10% zmluvnej pokuty, čo však v zmluve uvedené nie je. V krátkosti asi toľkoto.
Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem, slovo má pán poslanec Béla Szabó. Nech sa páči.
B. Szabó – ..... ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia a prítomní.
Chcel by som interpelovať pána primátora ohľadom miestnych komunikácií už aj práve
preto, nakoľko som o tejto problematike rozprával aj v bode Rôzne na predchádzajúcom
zastupiteľstve. Žiaľ odvtedy uplynul už mesiac, ale zmeny tam žiaľ nenastali. Upresnil by tom
to, lebo predsa nejaké malé tam nastali, nakoľko odbor úradu niektoré odstránil, avšak
ostatné zatiaľ vyriešené nie sú. Žiadal som, aby pre zastupiteľstvo nachystali analýzu, ktorá
sa týka všetkých výdavkov týkajúcich sa opráv miestnych komunikácií, a to na základe
objednávok a fakturácií. Toto sa však doposiaľ nestalo, a práve preto v rámci interpelácií
žiadam pána primátora, aby počnúc od 1. januára do 31. októbra prichystal úrad túto analýzu
vo forme tabuľky, ktorá by zahŕňala položkovite všetky opravy, ktoré sme schválili v rozpočte
na opravy na základe vydaných objednávok a došlých faktúr. Do poznámky by som žiadal
napísať, o ktoré ulice a cesty sa jedná. Vtedy som spomenul aj to, že na rohu križovatky Ul.
Bottová a Pokojná Slovenský plynárenský priemysel realizoval opravy. Slovenský
plynárenský priemysel však svoje rekonštrukčné práce dáva vykonávať subdodávateľom.
Neviem, ktorá firma tieto opravy vykonávala, ale v pondelok na tretí či štvrtý krát sa im
podarilo tieto práce dokončiť, ale odviedli veľmi zlú prácu. Firma naďalej opravuje len tak, že
rozdiel úrovní je zhruba 15-20 cm. Len to tam zaliali asfaltom, a prevalcovali. Domnievam sa,
že takáto odvedená práca vydrží zhruba zimu, a potom sa celé môže znova opravovať
napriek tomu, že zamestnanec mestského úradu presne upovedomil subdodávateľa na
základe akých právnych predpisov, ustanovení a akým spôsobom treba opravu vykonať.
Túto písomnú korešpodenciu som aj obdržal, ale subdodávateľ tieto práce nevykonal na
základe týchto požiadaviek. Ďalej opravy miestnych komunikácií sa týkali aj ciest 2. sídliska,
prepojenia medzi obytnými blokmi na Ul. mieru. Tam sa zaasfaltovalo zhruba 5 jám, ale
ostatné žiaľ nie. Nezačali ani s opravou Priemyselnej ul.. Moja otázka je tá, keby sa to bude
realizovať, lebo už mrzne a možno už nebudú vedieť garantovať kvalitu vykonanej práce.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Mal by som len jednu otázku. Vieme ktorá firma tieto
práce vykonávala?
B. Szabó – ..... príslušný odbor dozaista vie, ja nie.
L. Stubendek – ..... ďakujem, to len pre informáciu. Slovo má pán MUDr. Attila Horváth.
Nech sa páči, máš slovo.
A. Horváth – ..... už na začiatku som predložil svoju žiadosť ohľadom udelenia slova pre
pána Demingera. Za ten skoro rok sa už dobre vyznám v dĺžke našich rokovaní, a preto môj
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čas na interpeláciu odovzdávam jemu, aby rozvinul v krátkosti svoju starodávnu
problematiku. Ďakujem kolegom, keď to schválite.
L. Stubendek – ..... hlasujme o predloženom návrhu.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
k procedurálnemu návrhu poslanca MUDr. Attilu Horvátha – slovo pre pána Demingera
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý

Slovo dostal pán Ján Deminger, ktorý vyslovil hlbokú nespokojnosť ohľadom problematiky
kanalizačného systému v Novej Stráži v Podzáhradnej ulici. Uviedol, že pán primátor ako aj
riaditeľ spoločnosti boli na terénnej obhliadke viackrát. Skonštatoval, že obyvatelia Novej
Stráže podali viackrát petíciu, ale doposiaľ žiadne zmeny nenastali. Požiadal o urgentné
vyriešenie problematiky.....

L. Stubendek – ..... chcel by som k tomu dodať len toľko, že sme sa tam boli pozrieť večer
o desiatej, tak aj poobede o šiestej hodine. Situácia je tam na niektorých miestach
katastrofálna. Ďakujem, slovo má pán poslanec Varga.
T. Varga – ..... chcel by som interpelovať pána primátora. Nakoľko sa niekoľko
obyvateľov nevie dostať na audienciu k pánovi primátorovi a chceli by mu položiť niekoľko
otázok, žiadosti respektíve otázky by som tlmočil pánovi primátorovi, ale aj vedeniu ja. Prvá
otázka by bola ohľadom budovy Polikliniky. Chcel by som sa spýtať pána primátora, kedy
sa začne touto problematikou zaoberať, a či už má nejaké plány na obnovu a rekonštrukciu
tejto budovy. Druhá otázka by bola ohľadom práce pána primátora. Či je so svojou
odvedenou prácou spokojný. Nie s prácou MZ ani úradu, ale so svojou doposiaľ odvedenou
prácou, a keby sa dalo, aby vyzdvihol, na ktorú svoju odvedenú prácu je aj hrdý. Tretia
otázky by bola, kde sa podela webová stránka pána primátora www.stubi.sk? Asi práve
preto, aby sme mu nevedeli odkontrolovať bod za bodom jeho predložený program a vyzvať
k zodpovednosti? Moja posledná interpelácia by bola ohľadom vytvorenia pracovných
miest. Tento sľub bol aj medzi predvolebnými sľubmi. Citujem – „V záujme koordinovania
vytvorenia nových pracovných miest zriadime klub zo zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú
vyše 20 ľudí. Členovia klubu budú spolupracovať aj s novovytvorenou komisiou za účelom
koordinovania a vytvorenia pracovných miest. Zároveň aspoň štvrťročne zvoláme fórum za
účasti najviac zamestnávajúcich podnikateľov“. Chcel by som sa spýtať, či bol vytvorený
takýto klub a či sa realizovali takéto stretnutia štvrťročne. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Odzneli štyri body. Slovo má pán poslanec Károly Less.
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K. Less – ..... vážené zastupiteľstvo, vážení diváci. Dnes je deň svätého Imricha. Touto
cestou by som chcel zablahopriať všetko najlepšie pánovi viceprimátorovi Imrichovi Knirsovi,
ako aj poslaneckému kolegovi Imre Andruskóovi.
L. Stubendek – ..... myslím si, že sa pripája celé MZ, ako aj obyvatelia.
K. Less – ..... mal by som zhruba štyri až opäť otázok, ktoré ma požiadali položiť a tlmočiť
obyvatelia mesta. Moja prvá otázka by bola ohľadom toho, že veľakrát prechádzam do južnej
časti Komárna a zisťujem, že keď je väčší vietor, alebo keď vedľa mňa prechádza väčší
kamión alebo nákladné auto hmotnosti aj 3,5 ton, tak konštrukcia mostu sa kolíše. Obávam
sa toho, že tam nie je všetko v poriadku. Chcel by som sa spýtať, či je v našej kompetencii
to, aby sme vykovali kontrolu na tomto moste. Moju druhú otázku by som smeroval na
pána primátora, viceprimátorov aj prednostu, či má mesto nejaké krátkodobé alebo
dlhodobé plány, predstavy ohľadom budúcnosti mesta Komárno. Nemyslím teraz na 4
roky, ale na 10, 20, 50, ale aj 100 rokov, a to v každom smere. Teda hospodárskom raste,
rozvoji mesta, školstve ako aj športe, atď. Moja tretia otázka by bola tá, že minulý týždeň
sme boli spolu s kolegom Tamásom Vargom na Zváračskej ulici za obytným domom č. 15.
Viem, že v programe rokovania je aj predloženie situácie na I. a II. sídlisku, ale predsa by
som niečo povedal. Obyvatelia ma konkrétne žiadali, aby som položil otázku, či by bolo
možné vybudovať parkovacie miesta za Zváračskou ul., nakoľko nemôžu parkovať
povedľa problémového obytného domu, nakoľko sa im vyhrážajú, potrú autá blatom, atď.
Moja nasledujúca otázka by bola tak isto v spojitosti s dopravou. Jeden obyvateľ ma
upozornil na to, že v ranných hodinách, hlavne cez týždeň a v sobotu medzi pól ôsmou a
deviatou je obrovská cestná premávka cestou z Novej Stráže do Komárna, a či sa s touto
problematikou dá niečo robiť. Moja posledná otázka by bola tak trochu zaujímavá. Môj
kolega historik ma požiadal, aby som tlmočil jednu otázku. Jednalo by sa o Móra Jókaiho.
Keď dobre viem, tak v závete Móra Jókaiho stálo to, aby jeho pozostatky boli pochované
v Komárňanskej zemi. Tak sa aj stalo, a v Budapesti na cintoríne na Ul. Fiumei bol aj
pochovaný, nakoľko zem previezli odtiaľto z Komárna. Ja si však poslednú vôľu Jókaiho
nepredstavujem takto. Moja otázka by bola, či mesto Komárno plánuje postúpiť nejaké kroky
v tom, aby sa pozostatky Mója Jókaiho priviezli do Komárna tak, ako si to on žiadal. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Teraz prebiehajú interpelácie a otázky, a niektorá z nich
je interpelácia a iná otázka, ale napokon sa do toho aj zmestia. Faktická poznámka
v interpeláciách neexistuje. Pán riaditeľ, chcel by si niečo dodať?
J. Vetter – ..... meniny mali aj Karolovia, preto by sme nemali pozabudnúť ani na pána
poslanca Károlya Lessa. Chcel by som však ešte dodať len toľko, že pán Kóňa už skôr
naznačil, že by sa mali poslanci zaškoliť ohľadom finančných záležitostí, veď nie sme
odborníci. Ale mali by sme k tomu aj doložiť školenie o výstavbe mostov, aby každý z nás
pochopil, prečo sa jeden most kolíše. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Je to tak. Každý most sa kolíše a trocha trasie, nie je
s tým žiaden problém. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ondrej Gajdáč máš slovo.
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia
a vážení prítomní. Ja by som toto využil ešte raz len na to, čo sa týka pozvania na 70.
výročie osláv školy. Všetci ste dostali pozvánky emailom, ale niektorí ste si možno nevšimli,
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že by ste si mali potvrdiť účasť. Pokiaľ by mal ešte niekto záujem a niektorí sa mi už teraz
hlásili, tak nie je problém a dnes mi to povedzte. Ďakujem, že ste mi to teraz umožnili. Mám
ale ešte niekoľko otázok pán primátor. Prvá vec je tá, že ja som na minulom
zastupiteľstve, čo sa týka križovatky vedľa strednej priemyselnej školy. Tá
problematika má dve oblasti. Prvá je odbočovací pruh smerom z Kossúthovho námestia
smerom k priemyslovke. Odpoveď ma uspokojila, je to v poriadku, lebo v dohľadnej dobe sa
s tým asi nebude zaoberať. Ale ja by som bol rád, keby áno, lebo tam je to naozaj
problematické a mnoho ľudí, ktorí tade prechádzajú z Kossúthovho námestia a Lidl sa točia
doprava k nemocnici, a tam sa potom hneď točia. Už kvôli tomuto tam boli aj nehody. Druhá
vec v súvislosti s touto križovatkou je, že keď idete od železničnej stanice smerom
k priemyslovke rovno, tak sú tam už také vyjazdené koľaje, že je veľmi problematické aj
autom tade prejsť. Keby to niekto nepoznal a naletí na to 40 km rýchlosťou, tak má dosť
veľké problémy. Toto sa týka len toho, osloviť SSC, aby tam urobila ten koberec, a opravila
ten asfalt. To je celé. Ďakujem. Tretia vec, ktorú mám, by som chcel položiť niekoľko
otázok s čerpaním EÚ fondov. Musím povedať, že v posledných dosť veľa rokoch sa naše
mesto nevyznačuje tým, že by sme v čerpaní EÚ fondov patrili medzi tých úspešnejších.
Moja otázka znie, či má mesto poverenú osobu, alebo tím ľudí, ktorí by túto problematiku
riešili, ktorí by sledovali výzvy a kapitoly, ktoré sú otvorené. Myslím si, že viacerým, ale určite
nie všetkým je známe, že na webovej stránke www.itms2014+, čo je centrálny register, to
znamená kde sú uverejnené všetky kapitoly, ktoré sú otvorené. Sú tam veškeré informácie,
sú tam veľmi uverejnené čísla, ktoré sa budú môcť čerpať od roku 2014 do roku 2020.
Skutočne si myslím, že by bolo škoda, keby sme naďalej v čerpaní EÚ fondov zaostávali.
Pokiaľ viem, tak v kapitole envirofondy je výzva, kde bol termín podania žiadosti koniec
októbra, teda 31. október 2015, tento rok. Je to čerpanie na rok 2016, kde sú celkom slušné
sumy, a dali sa získať veľmi zaujímavé veci z EÚ fondov. Moja ďalšia otázka je, či sme my
toto riešili. Veľmi zaujímavé z pohľadu finančného je aj to, že je tam 5% spoluúčasť, čo je
skutočne tá najnižšia spoluúčasť, aká pri čerpaní EÚ fondov existuje. Takže ja ozaj by som
chcel, aby sme nezaspali v tomto procese, a poprosil by som na tieto otázky odpovede teraz.
Ja si myslím, že nie je ťažké, či mesto má poverenú osobu, alebo tím ľudí, či sme sa zapojili
už, alebo sme podali žiadosti čo sa týka pre budúci kalendárny rok, a či máme nejakú
predstavu alebo rozpracovanú koncepciu, kde v ktorých kapitolách, a v ktorých výzvach by
sme sa chceli zúčastniť. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec MUDr. Anton Marek, máš slovo.
A. Marek – ..... ďakujem. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Komárno má veľmi
bohatú históriu a myslím si, že je na ňu každý aj právom hrdý. Okrem toho musím povedať,
že sme aj zástancovia tradícií. V spojitosti s Ondrejským jarmokom by som sa chcel
niečo spýtať. Za posledné dva roky sme sa vrátili k tradíciám, nakoľko Ondrejský jarmok
nesúvisel s meninami ani voľbami, ale s tým, že v 19. storočí zhorel kostol. Po jeho
rekonštrukcii prebiehali cirkevné oslavy. V spojitosti s týmto prebehol aj deň vďakyvzdania
s tým, že každú poslednú nedeľu pred sviatkom svätých sa budú konať takéto oslavy,
z ktorých sa napokon stal Ondrejský jarmok. Takéto oslavy prebiehali v tomto termíne
počnúc 19. aj 20. storočím. Možno potom po vojne si niekto zmyslel, že sa to bude datovať
s meninami a potom sa to celé začalo v inom termíne. Možno si každý myslí, že je to jedno,
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ale ja hovorím, že nie, lebo je v tom rozdiel jeden mesiac. Môžeš sa na to pán primátor aj ty
popýtať, nakoľko aj ty si s nimi v kontakte. Ja som však tieto dokumenty dostal od nich.
Naozaj sme sa snažili vrátiť k tradíciám. Nakoľko sa budú konať znova k meninám by som sa
chcel spýtať, či si tradície vážime alebo nie. Okrem toho aj počasie omnoho viac vyhovovalo
termínu usporiadania Ondrejského jarmoku koncom októbra. Na toto by som žiadal odpoveď.
Druhá vec je tá, že som sa žiaľ nevedel zapojiť do diskusného príspevku pána
Demingera, ktorý si povedal svoje. Viem, že táto problematika je už starodávna, ale za
posledné štyri roky sme boli na terénnej obhliadke mnohokrát, avšak je tam veľmi veľa
problémov. Situácia však nie je taká jednoduchá. Je tam veľmi veľa opráv, a mnohokrát tam
boli vykonávať opravy aj zo spoločnosti. Musím však povedať, že by sa tam mala vykonať
generálna oprava, ktorá si však vyžaduje obrovský obnos finančných prostriedkov. Žiaľ tí,
ktorí túto realizáciu vykonali sa už nedajú nájsť a nedajú sa vziať za zodpovednosť. Tretia
vec je tá, že začiatkom roka som spomenul, že interpelácie majú vlastnú úlohu. Aj pred
tým, ako som tu bol ja, ale aj počas sme sa snažili, že keď bola položená otázka, tak na
zastupiteľstve odznela hneď aj odpoveď. Existujú programy, pýtam sa a hneď odpovedá.
Problém je však s tým, že otázky sú položené, ale s odpoveďami je už problém. Keď sa však
odpovie, odpovie sa len poslancovi, ktorý otázku položil. Myslím si však, že odpovede by
zaujímali každého, lebo sa týkajú každého. Aj teraz je to tak, že otázky sú poznačené, ale
odpovedané nie je, i keď na viacej z nich mohlo odôvodnenie alebo odpoveď odznieť teraz.
Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Na všetky otázky a interpelácie sú odpovede zverejnené na
webovej stránke mesta. Pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó.
Z. Benyó – ..... v krátkosti len toľko, že po tom ako pán Deminger dokončil svoju interpeláciu,
pán riaditeľ Cséplı naznačil, že by chcel reagovať na odznelé. Práve preto by som chcel
len požiadať o slovo pre neho, samozrejme ak s tým MZ súhlasí. Videl som však, že
s pánom primátorom o tomto hovorili. Pán primátor v rámci svojej kompetencie môže udeliť
pre neho slovo. Keď sa rozhodne, že mu udelí, tak nebudem žiadať hlasovanie, ak však nie,
tak žiadam o tom MZ hlasovať. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Nakoľko je aj riaditeľom mestskej organizácie, samozrejme mu
udelím slovo. Je mi naozaj ľúto, že som si to vtedy nevšimol, ale potom ako sem prišiel pán
riaditeľ sme to prekonzultovali a dohodli. Pán riaditeľ máš slovo.
G. Cséplı – ..... s veľkou úctou zdravím MZ. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Bol som
nútený požiadať o slovo, nakoľko tu odzneli z úst pána Demingera veľmi zaujímavé
informácie. Ešte na začiatku by som chcel dať do poriadku problémy ohľadom odpadovej
vody presne v Podzáhradnej ulici v Novej Stráži. V rámci projektu ISPA, ktorého investorom
bolo toho času mesto, sa podarilo získať finančné prostriedky na vybudovanie kanalizačného
systému na uvedenom mieste, aby sa život stal komfortnejším pre tam žijúcich obyvateľov.
Avšak vtedajšie podmienky umožnili len to, aby sa vybudoval kanalizačný systém slúžiaci
výlučne len na odvádzanie odpadovej vody. Tá kanalizačná sieť sa aj vybudovala. Tá však
mala slúžiť len na odvedenie odpadovej vody z domácnosti, ako bolo aj uvedené. Čerpacia
stanica nebola projektovaná na takúto veľkú kapacitu. Len pre informáciu toľko, že odpadová
voda je pretlačená do čerpacej stanice v Komárne, ktorá slúži jedine na presmerovanie
vzniknutej odpadovej vody domácností. Teda fyzicky je toto zariadenie nespôsobilé ďalej
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odvádzať dažďovú vodu. Je však aj nerozumné privádzať odpadovú vodu do čerpacej
stanice z Novej Stráže do Komárna, keď už aj tak dávno zápasí s kapacitnými problémami.
V tom by som chcel upresniť, že ten kanalizačný systém, ktorý bol vybudovaný v Novej
Stráži v rámci projektu ISPA pôvodne nebol projektovaný na to, aby odvádzala dažďovú
vodu. Žiaľ toto sa môže vyskytnúť, nakoľko keď sa nahromadí dažďová voda na ulici,
obyvatelia sa snažia odstrániť ju tým, že pozdvihujú poklopy na cestách, aby voda potom
odtiekla do tohto málo kapacitného kanalizačného systému. Tým však nenapomôžu
v situácii, ale len ju zhoršujú, lebo potom nebude kapacitne stíhať čerpacia stanica. Ja by
som úctivo žiadal a navrhol úradu, ako aj stavebnému úradu, do ktorého kompetencie patrí
aj odbor výstavby, aby tam vykonali niekoľko kontrol, nakoľko tam boli stavebné povolenia
vydané tak, že odvod dažďovej vody sa nemôže napojiť na kanalizačný systém. Som
presvedčený, že nielen na jednom mieste by sme našli zaujímavé riešenia. Žiaľ na takéto
kontroly my nie sme oprávnení, patrí to do kompetencie stavebného úradu. Keby sa tieto
kontroly vykonali, možno by sa tam trocha zlepšila aj situácia. Čo sa týka vyriešenia reálnych
problémov, sme z dôvodu nápomoci vyriešiť túto situáciu, nakoľko ju vidíme aj my, ešte na
žiadosť toho času pána primátora MUDr. Mareka dali vypracovať štúdiu na odstránenie
týchto problémov. Táto štúdia je k dispozícii aj pre mesto. K odstráneniu tohto problému sú
však potrebné peniaze, a nie málo, nakoľko vybudovanie kanalizačného systému na
odstránenie dažďovej vody nie je jednoduchá záležitosť. Je dozaista určité, že v ľuďoch to
vyvoláva pohoršenie, prečo to nie je vybudované, ale ešte raz zdôrazňujem, že to nie je
chybou investora, nakoľko nebola vybudovaná za účelom odvedenia dažďovej vody.
Ďakujem pekne pán primátor.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Požiadal by som potom pre seba informáciu. Toho času bolo
odvedenie dažďovej vody vyriešené pre každého v rámci svojho pozemku? Mali by sme sa
za tým pozrieť. Ďakujem. Máš pán poslanec niečo dôležité? Faktickú poznámku nie je
možné položiť na faktickú poznámku. Ale len v krátkosti. Slovo má pán poslanec Less.
K. Less – ..... chcel by som sa spýtať pána primátora, že prečo mi udelil slovo, ako aj pánovi
Vetterovi keď nemohol, nakoľko keď dobre viem, tak v interpeláciách neexistuje faktická
poznámka. Keď som však dostal slovo, tak by som niečo povedal. Pán Vetter hovoril o tom,
že sa zaujímame nepodstatnými vecami, a aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Práve on
je ten, kto nedodržiava rokovací poriadok, teda na základe tohto pije víno a vodu káže. Nie je
ešte jeden taký poslanec, ktorý by takto sarkasticky, ironicky a nevraživo koncipoval. Toto
nie je stredná priemyselná škola, toto nie sú jeho zamestnanci, alebo jeho učiteľský zbor,
kde on je pane bože, toto je Mestské zastupiteľstvo v Komárne. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... pán poslanec František Rajko.
F. Rajko – ..... ďakujem pekne pán primátor. Ja by som len chcel v krátkosti informovať
MZ ohľadom situácie v Novej Stráži. Ja som v tejto ulici zbieral podpisy. Nakoľko vieme,
že sa odvod dažďovej vody nedá napojiť na kanalizačný systém tie boli sformulované práve
tak, aby sa tým mesto zaoberalo. Videl som aj návrh rozpočtu, kde sa možno nájde na to
zhruba 20 tis. eur, a možno by sme v tom vedeli aj postúpiť. Ja v to verím, lebo ja som
optimista. Ja som to prekonzultoval aj s projektovým odborníkom, ktorý sa zaoberá špeciálne
výstavbou ciest a odvodom povrchových vôd. Povedal mi, že za 20 tis. eur sa dá
naprojektovať vyriešenie tejto situácie v Podzáhradnej ulici, ale nie len tam, ale aj ďalšie dve
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napojené ulice, odkiaľ tak isto treba odviesť vodu, lebo by tam ostala. Tak ako uviedol pán
Cséplı, je vypracovaná jedna štúdia, ktorá je v našom vlastníctve. Keby sa podarilo
v rozpočte preložiť tých 20 tis. eur, tak by sa nachystala koncepcia, a na budúci rok by sme
sa vedeli v tom pohnúť ďalej. Keď už budeme mať koncepciu, tak môžeme premýšľať o tom,
odkiaľ získame tých 400 tis. eur na to, aby sme to urobili. Ďakujem, chcel som povedať len
toľkoto.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážené MZ. Rokovací poriadok presne ustanovuje, čo
je interpelácia a otázka, koho možno interpelovať. Samozrejme okruh otázok je skoro
neobmedzený, ale myslím si, že je dôležité aby odzneli také otázky poslancov pre MZ a,
ktoré by mohli napomôcť a mohli napredovať v zlepšení situácie tohto mesta. Podľa mojich
poznámok ma interpelovali a položili otázky nasledovní poslanci: Tibor Bastrnák, Imre
Andruskó, Ján Vetter, Szilárd Ipóth, Peter Koprás, Béla Szabó, Attila Horváth, Tomáš
Varga, Károly Less, Ondrej Gajdáč, Anton Marek a Zoltán Benyó. Dúfam, že sa do zápisnice
všetko zapísalo, aby sme vedeli podať presné odpovede na jednotlivé otázky. Vážené
zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej. Nasleduje správa o plnení uznesení. Žiadam pána
prednostu Mgr. Tomáša Feketeho, aby predložil materiál.

K bodu číslo 3 – Správa o plnení uznesení – TE 496/2015
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
T. Fekete – ..... návrh na zrušenie uznesenia č. 358/2015 sťahujem, preveríme a keď
bude potrebné, tak na to prechodné obdobie uzatvoríme.
/Výsledok hlasovania č. 9/:
k návrhu na zrušenie uznesenia č. 192/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 423/2015)
/Výsledok hlasovania č. 10/:
k návrhu k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne ku dňu 26.10.2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 12
Proti: 0
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Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 424/2015)

O 14.42 hod. odišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.

K bodu číslo 4 – Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa – Určenie platu primátora
mesta
Predkladateľ: Mgr. Imre Andruskó, poslanec MZ
I. Andruskó – ..... ako som už naznačil, o určení platu primátora sme hlasovali pred rokom
dňa 15. decembra. V marci alebo apríli štatistický úrad zverejňuje výšku priemernej mzdy za
uplynulý rok, ktorá vlani činila 855,- eur. Práve preto o plate primátora treba znova hlasovať,
veď keď sa mení priemer, tak podľa násobku. Pre Mesto Komárno je vo výške 2,89 násobku.
Plat primátorovi vynásobený násobkom 2,89, teda t.j. 2.470,95 eur prislúcha aj v tom
prípade, či to MZ schváli alebo nie, lebo to za to zákon ručí. Zákon však umožňuje túto sumu
zvýšiť od 0 až do 70%. Nakoľko však vidíme, ako tu zasadnutia prebiehajú, ja navrhujem,
aby sme túto sumu vynásobili koeficientom 1,00. To znamená, že pán primátor by nemal istú
dobu to plus %, ale dostal by len základnú mzdu. Mám na to nachystaný aj návrh, ktorý
v písomnej forme odovzdávam pánovi primátorovi. Zároveň ho žiadam, keď uzná za vhodné,
aby otvoril diskusiu, a na konci dal hlasovať. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán prednosta.
T. Fekete – ..... úrad predkladá informatívnu správu – plat primátora. Je to presne tak, ako to
povedal pán Andruskó, len ja by som to ešte rozšíril. V zmysle údajov Štatistického úradu SR
bola priemerná mesačná mzda na rok 2013 stanovená vo výške 824,- eur krát 2,89 násobok,
t.j. 2.382,- eur a plus 10% zvýšenie. Teda plat primátora bol spolu v roku 2014 stanovený vo
výške 2.620,- eur. Plat primátora sa mení ročne a je závislý od priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR za príslušný rok. Plat za rok 2014 zverejnený začiatkom
mesiaca marec 2015, platný pre rok 2015 je 858,- eur. Mesačný plat primátora na rok 2015
bol určený na základe uznesenia MZ v Komárne to dňa 15. decembra 2014 a vo výške 858,eur krát 2,89 násobku, t.j. 2.480,- eur a 10% zvýšenie je 248,- eur. Teda celkovo 2.728,- eur
bol plat primátora v roku 2015. Zo strany úradu sme nachystali takýto informatívny materiál.
Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Nakoľko sa iný do diskusie neprihlásil, tak uzatváram diskusiu.
Prosím hlasovať o návrhu pána poslanca Andruskóa. „V súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Zúz. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90
dní pred voľbami mesačný plat primátora vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89
násobku podľa počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 1,00
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s účinnosťou od 01.12.2015. To znamená, že v tom prípade, keď s tým MZ bude súhlasiť,
tak bude primátorovi schválený základný plat.
/Výsledok hlasovania č. 11/:
k návrhu na určenie platu primátora
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 425/2015)

K bodu číslo 5 – Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401- 3 na porušenie ust. § 25
ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov – TE
335/2015
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
T. Fekete – ..... úrad predkladá návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo v Komárne
za A/ berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd
91/15/4401-3 zo dňa 18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a za B/ nevyhovuje
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3 zo dňa
18.06.2015, doručené dňa 24.06.2015. V materiály sa nachádza aj dôvodová správa, ktorú
vypracovalo právne oddelenie. Celé sa viaže spätne na schválené VZN č. 04/2014, ako aj
upozornenie prokurátora. Ďalej by som však čítal z dôvodovej správy, nakoľko obsahuje
odborné výrazy. Jedná sa o to, že dňa 19.05.2015 bol Mestu Komárno doručený protest
prokurátora č. Pd 66/15/4401-3 zo dňa 11.05.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Komárno č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Komárno. Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením
č. 170/2015 vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 66/15/4401-3. Prokurátor v upozornení č.
Pd 91/15/4401-3 uvádza, že „Mestské zastupiteľstvo v Komárne prijatým uznesením však
nerozhodlo o vyššie uvedenom proteste, VZN vlastne nebolo nahradené alebo zrušené.
Dôležité je aj to, že konanie o proteste prokurátora podanom proti VZN má dve fázy. Prvou je
rozhodnutie (uznesenie) MZ o tom, či protestu vyhovie alebo nevyhovie. Druhou, v prípade
vyhovenia protestu je rozhodnutie (uznesenie) o tom, že sa napadnuté nariadenie zrušuje,
prípadne nahradzuje iným, (novým) nariadením. Uviedli sme, že predloženie návrhu nového
VZN, ktorý by nahradil VZN č. 4/2014 z vyššie uvedených dôvodov nebolo realizovateľné,
lebo bolo potrebné aj súhlasné stanovisko príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy. V zmysle o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je na prijatie uznesenia
obecného zastupiteľstva potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na
prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Mestské
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zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.07.2015 kde bol predložený materiál TE
331/2015 neprijalo žiadne uznesenie, preto prokuratúra znova žiadala, aby sme to znova
prerokovali. Z tohto dôvodu je v uvedené uznesení v B/ nevyhovuje upozorneniu prokurátora
Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 91/15/4401-3 zo dňa 18.06.2015, doručené dňa
24.06.2015. Keby poslanci žiadali konkrétnejšie a podrobnejšie informácie, tak je tu prítomná
pani doktorka z PO, a veľmi rada vám dozaista vysvetlí stanovisko úradu.
É. Hortai – ..... chcela by som upresniť jedno mylné tvrdenie, ktoré pán prednosta vo
svojom predložení povedal. Keď si pozrieme presne tretiu stranu, tak tam presne prokurátor
uvádza, čo navrhuje. Prokurátor nenavrhol, aby to bolo zrušené uznesením, alebo zmenené
VZN, tak ako to tu odznelo. Na to celé sa stavia dôvodová správa, prečo netreba vyhovieť
protestu prokurátora. Malo by sa však stavať na to, že či už MZ rozhodne o tom či vyhovuje
alebo nie protestu alebo upozorneniu prokurátora, tak v nasledujúcom bode sa musí
stanoviť, akým spôsobom. Je tu uvedené, že ak Mesto vyhovelo protestu prokurátora, tak
najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora je povinné zrušiť nezákonné VZN,
prípadne nahradiť ho novým. Netvrdím, že prokurátor by v tom nenašiel chybu, ale v tom, na
ktoré upozornil a namietal boli len dva body a nezaujímali sa tým, aký bude nasledovný krok.
Uznieslo sa len na tom, že vyhovie protestu respektíve upozorneniu prokurátora, avšak
neobsahovala takú časť, kde sa stanovujú ďalšie kroky na odstránenie a reálne
uskutočniteľné kroky. Na základe predloženej dôvodovej správy si myslím, že upozornenie
prokurátora si treba prečítať dôslednejšie, a dôvodovú správu prichystať tak, aby sme
vyvrátili tie tvrdenia, a nie písať to, čo si myslíme. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Konštantín Glič.
K. Glič – ..... vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení prítomní. Prosím vás, ja sa takto
opýtam, že keď budem hlasovať proti tomuto uzneseniu, tak pravdepodobne budem hlasovať
za to, že vyhovujeme upozorneniu prokurátora. Ja sa chcem opýtať pána prednostu, že keby
sme vyhoveli protestu prokurátora, tak čo sa stane?
L. Stubendek – ..... pán prednosta?
T. Fekete – ..... poprosím pani Škrivánekovú, keby vedela odpovedať keď vie na to, čo by sa
stalo, keby sme vyhoveli.
L. Stubendek – ..... pani doktorka máte slovo.
L. Škriváneková – ..... ďakujem. Dobrý deň prajem. V podstate musíme rozhodnúť
o proteste, buď MZ vyhovuje alebo nevyhovuje. My sme dali svoje stanovisko a ja si myslím,
že v tom stanovisku, keď si prečítame upozornenie prokurátora, tak pani prokurátorka písala,
že vlastne tým prijatým uznesením, ktoré bolo že vyhovuje tomu protestu nebolo rozhodnuté,
že sa aj zrušuje. Ja som aj v tej dôvodovej správe napísala, že to zrušenie nemohlo byť
hneď, pretože stále to robí prokuratúra, že deň predtým nám pošle nejaké upozornenie, a zo
zákona je tam 30 dňová lehota. Aby tam tá 30 dňová lehota dodržaná bola, hneď sme to
predložili na druhý deň, pričom na prijatie samotného VZN je potrebný čas aj vyvesenia
minimálne 15 dní. Takže vlastne kvôli tomu to bolo takto dané. Ja si myslím, že tým, že bolo
vyhovené protestu a zákon umožňuje až 90 dní na to, aby to VZN bolo následne zrušené,
alebo nahradené novým VZN. My sme toho názoru, že nebol porušený zákon. A to, že žiada
primátora, že či tam bolo alebo nebolo, to nemá na to vplyv, pretože samotné VZN následne
v zákonnej lehote aj zrušilo. Takže my sme mali toto stanovisko, že kvôli tomu
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nevyhovujeme, lebo my sme nesúhlasili so stanoviskom prokuratúry. Ale v každom prípade
sa o tom upozornení musí rozhodnúť, čiže buď vyhovuje alebo nevyhovuje. Náš postoj je
taký, že nevyhovuje, ale je to na zastupiteľstve, že ako sa rozhodne.
L. Stubendek – ..... ďakujem, faktickú poznámku má pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – ..... na právnu časť by som nechcela reagovať, len na technickú časť. Čo sa pán
poslanec spýtal, že keď hlasuje proti tomuto návrhu na uznesenie, v ktorom je uvedené, že
nevyhovuje protestu to znamená, že hlasoval za také rozhodnutie, aby sa protestu vyhovelo,
tak to nie je tak. Tým ešte nebude druhé kladné uznesenie, len prípadne toto negatívne
uznesenie nebude schválené. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem, pán poslanec Tamás Varga.
T. Varga – ..... chcel som sa spýtať to isté, čo aj pani kolegyňa Hortai. Kolegyňa právnička to
vysvetlila trocha komplikovane. Chcel som povedať presne to čo Evička, preto to je už
neaktuálne.
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem. Odznelo všetko pro a kontra. Vážené MZ, pred
nami je návrh na uznesenie MZ za A/ berie na vedomie upozornenie prokurátora, a za B/
nevyhovuje upozorneniu prokurátora. Nakoľko pozmeňujúci návrh neodznel, prosím hlasovať
MZ o tomto návrhu.
/Výsledok hlasovania č. 12/:
k návrhu k upozorneniu prokurátora č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 426/2015)
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Nariaďujem krátku technickú prestávku. Pán
poslanec prosím?
I. Andruskó – ..... chcel by som povedať len toľko a požiadať úrad, že ak kolegovia
nerozhodnú o plate primátora, tak mu na základe zákona prináleží základná mzda.
Kolegovia o plate primátora nerozhodli, a preto zákon ustanovuje, že v tomto prípade mu
neprináleží ani 10% zvýšenie. Žiadal by som k tomu aj pripomienky právnikov. Teraz čítam
zákon, ktorý presne ustanovuje, že keď to nebolo schválené, teda MZ nerozhodlo o plate
primátora, tak zákon jednoznačne stanovuje, že mu prináleží základná mzda. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... nie je s tým žiaden problém, ja som to vzal na vedomie. Vážená
zastupiteľstvo, pred chvíľou sme hlasovali o predloženom návrhu, ktorý schválený nebol.
Ďakujem za predloženie, ale v tomto musíme nabudúce ďalej postúpiť. Nasleduje
poslanecký návrh pána Rajkóa. Pán poslanec, máš slovo.
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K bodu číslo 6 – Poslanecký návrh Ing. Františka Rajkóa – Návrh na zmenu
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových
výdavkov
Predkladateľ: Ing. František Rajko, poslanec MZ
F. Rajko – ...... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení poslaneckí kolegovia.
V krátkosti by som chcel načrtnúť problematiku nášho chodníka, ktorý každý preberá, či je
potrebný alebo nie. Už od samého začiatku som sa zúčastňoval na rokovaniach
s projektantom, tak aj geodetom. V pondelok boli konečne vymerané inžinierske siete, na
ktorých som sa tak isto zúčastnil. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo každý, s kým
sme sa tam stretli a kto tade prešiel, sa tešil. Každý sa teší, že sa vie zo starej časti dostať
do novej časti obce, alebo práve opačne, a tak aj konečne do cintorína. Aj z Vadasu sa vedia
dostať po bezpečnej ceste na poštu do obce, povedľa hlavnej cesty. Povedal som to len na
úvod, prečo je vlastne potrebný tento chodník, a prečo žiadam tieto peniaze. Ešte pred tým,
ako by sme čo i len jedno zakopali sme prišli na to, že pod cestou a na trase, ktorá bola
vyznačená na vybudovanie chodníka, sú vybudované telefónne stĺpy, ktoré sme museli
odstrániť. Potom sme prišli na to, že pozemok nie je v našom vlastníctve, ale vo vlastníctve
Slovenskej správy ciest. Neboli nám v tom nápomocný, dosť nám v tom robili prekážky, ale
nakoniec sa s nimi podarilo dohodnúť. Prečo žiadam tieto peniaze takto oneskorene? Z toho
dôvodu, lebo sme si s nimi dopisovali už od júla. Osobne som v tej veci bol aj v Bratislave,
a konečne koncom októbra prišlo súhlasné stanovisko na to, že môžeme z parcely sňať takú
časť pozemku, ktorá je pre nás potrebná. Dostali sme sa tak konečne do toho štádia, že sa
konečne začali prvé výkopy, a vykonávame aj búracie práce. V žiadosti o finančný príspevok
bolo presne uvedené, na akú trasu žiadam tieto peniaze. My sme to rozdelili ma dve úseky.
Prácu sme začali na dlhej trase. To čo žiadam teraz je uvedené v mojom návrhu. Keď tieto
peniaze dostaneme, tak kompletne vieme ukončiť prvú trasu, ktorá je dlhá skoro 320 metrov,
čo je vlastne 480 m2. Podstatou je vlastne to, že pri kapitálových výdavkoch v tabuľke č. 3.4
by som žiadal preradiť z položky č. 6 – 4.500 eur preradiť do položky č. 21, kde sa nachádza
výstavba časti chodníka. Teda 17.500 eur by sme zvýšili o 4.500 eur a tak by sme tam mali
21.500 eur. To čo som vám tu predložil som aj prekonzultoval s vedúcim odboru,
a nezoberieme peniaze odinakadiaľ, kde by boli potrebné, ale tieto peniaze zapracujeme do
tohto chodníka a zostane to aj vo vlastníctve mesta. Keby ste mali nejaké otázky veľmi rád
odpoviem, lebo ako som povedal, od samého začiatku som sa zúčastňoval na všetkých
rokovaniach a stretnutiach. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za predloženie materiálu. Jednalo by sa tu o zvýšenie
finančných prostriedkov. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, slovo má pán poslanec
Andruskó.
I. Andruskó – ..... keď tomu dobre rozumiem, tak sa sumy globálne nemenia, mení sa len
položka, nakoľko sú prefinancované peniaze z jednej položky do druhej.
F. Rajko – ...... áno.
I. Andruskó – ..... v poriadku, je to dôležité a aj to podporím, len som pred sebou nemal
materiál. Ďakujem pekne.
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L. Stubendek – ..... ďakujem. Nakoľko nie je viacej diskutérov, prosím hlasovať
o predloženom návrhu pána poslanca. Prosím hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 13/:
k poslaneckému návrhu Ing. Františka Rajkóa k návrhu na zmeny Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 v rámci položiek kapitálových výdavkov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 427/2015)
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Navrhujem, aby sme prerokovali najprv petíciu na
zachovanie triedy a potom Žiadosti a návrhy vo veciach školstva a kultúry potom. Prosím
hlasovať teraz.
/Výsledok hlasovania č. 14/:
k procedurálnemu návrhu pána primátora Ing. László Stubendeka – prejednať najprv
petíciu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý

K bodu číslo 7 – Petícia za zachovanie I. C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul. 39
v Komárne – TE 488/2015
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
T. Fekete – ..... úrad pripravil návrh na uznesenie, ktoré prerokovali jednotlivé komisie, ako
aj rada. Samotné výsledky hlasovaní nájdete na prvej strane materiálu. Na vyriešenie
problému úrad pripravil dve alternatívy. Mestský úrad doporučuje schváliť Alternatívu č. 1,
ako aj rada v pomere hlasovania 7-0-0-0. Uznesenie znie – Mestské zastupiteľstvo
v Komárne A/ berie na vedomie petíciu rodičov žiakov I.A, I.B a I.C triedy Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno o zachovanie triedy I.C, za
B/ konštatuje, že po 1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.
39, Komárno je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, 2. počet tried v prvom
ročníku v základnej škole k 15. septembru 2015 podľa Výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01,
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odoslaného dňa 18. septembra 2015 na Odbor školstva Okresného úradu v Nitre je 3
s počtom žiakov spolu 50 a uvedené údaje potvrdzuje Protokol o zbere údajov pre
normatívne financovanie školy, 3. vzhľadom na skutočnosť, že okresný úrad v sídle kraja
v zmysle § 4 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov oznámi najneskôr do 30. októbra
bežného roka zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre
verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa skutočného počtov
žiakov v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom, rozpočet Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno sa zmení v závislosti od
údajov podľa bodu 2., za C/ odporúča Ing. Árpádovi Ölveczkému, riaditeľovi Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom zachovať v školskom roku 2015/2016 triedu
1.C s tým, že náklady spojené s prevádzkou tejto triedy vytvorí škola v rámci vlastného
hospodárenia. Alternatíva č. 2 je vypracovaná tak, že v tom prípade, keď MZ neschváli
Alternatívu č. 1, tak v tomto návrhu je návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2015 pre túto školu. V materiály je aj dôvodová správa, ktorá presne
obsahuje kto podal petíciu, ktoré triedy a na čo je zameraná samotná petícia. Úrad má také
informácie, že pán riaditeľ držiac pred svojimi očami určité priority nahlásil menej tried, avšak
po otvorení nového školského roka nastali zmeny. Poniektorí sa odhlásili, ktorých rodičia sa
odsťahovali, a tak hospodárenie a zachovanie týchto troch tried sa dostalo do ohrozenia.
Musel rozhodovať o tom, že tie tri triedy združí do dvoch. Môžeme však povedať, že v tom
prípade, keď MZ v nasledujúcom bode schváli rozpustenie rezervy, tak učiteľský plat, ktorý
chýba, bude možné vyplatiť. Škola bude musieť potom vyhospodáriť jedine plat
vychovávateľky. Keby MZ žiadalo nejaké podrobnejšie informácie k tomuto materiálu, tak je
tu odborník v tomto smere pán Ing. Gabriel Himpán, ktorý bude vedieť k tomu niečo povedať
určite odbornejšie ako ja.
K. Less – ..... mal by som procedurálny návrh, chcel by som požiadať MZ, aby sme dali
slovo pánovi riaditeľovi, ktorý zastupuje školu, ako aj zástupcovi rodičov Ing. Petrovi
Majerovi. Chcel by som požiadať dať hlasovať o mojom návrhu, aby mohli povedať svoj
názor k celej tejto situácii. Ďakujem.
/Výsledok hlasovania č. 15/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca Mgr. Károlya Lessa – slovo pre riaditeľa
školy
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
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Slovo dostal pán riaditeľ školy Árpád Ölveczky, ktorý v krátkosti rozvinul celú problematiku
ohľadom zachovania 1.C triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno. Následne dostal slovo aj zástupca rodičov, Ing. Peter Majer.
(po vystúpení pána riaditeľa a zástupcu rodičov nasledovala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... nakoľko konkrétne pozmeňujúce návrhy neodzneli, ale pripomienky áno,
ktoré by bolo dobré zapracovať do návrhu na uznesenie, preto nariaďujem krátku technickú
prestávku na to, aby sa to zapracovalo do materiálu. Viem presne o čo sa jedná, ale aby
sme vyriešili túto situáciu, a aby vedeli poslanci rozhodnúť, tak to musíme dobre sformulovať,
aby s tým nebol žiaden problém. Žiadam vás, aby sme to počas prestávky zapracovali do
uznesenia tak, aby sme o tom po prestávke vedeli hneď hlasovať. Žiadam príslušných
zainteresovaných, aby sme napomohli v sformulovaní návrhu na uznesenie, ktoré by túto
situáciu nejakým spôsobom vyriešilo.....

O 15.58 hod. primátor Ing. László Stubendek nariadil krátku 15 minútovú prestávku.
Pokračovanie zasadnutia o 16.30 hod.

L. Stubendek – ..... pred tým, ako by sme pristúpili k predloženiu prepracovaného návrhu,
ma požiadal pán riaditeľ, že by rád niečo povedal.
Á. Ölveczky – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážený pán primátor, vážení poslanci
a vážení rodičia. Nakoľko ste odo mňa žiadali racionálne riešenia, vyplývajúc z toho
v každom prípade budem musieť niekoho prepustiť. V školskom klube nie je až taký deficit,
teda tam nie, ale v mesiaci december budem musieť v každom prípade jedného kolegu
prepustiť. Od januára tak už nebude naším zamestnancom, a tým pádom sa znížia aj
výdavky.
L. Stubendek – .... toľkoto? Ďakujem pekne. Poprosím pána prednostu, aby pán prednosta
predniesol prepracovaný návrh.
T. Fekete – ..... predkladám upresnenie materiálu TE 488/2015 – Alternatívu č. 2, ktorý sme
dodatočne rozdali. Teda - návrh na uznesenie k petícii za zachovanie I. C triedy
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno,
Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie petíciu rodičov žiakov I.A, I.B a I.C
triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
za zachovanie triedy I.C; za B/ konštatuje, že 1. Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,
2. počet tried v prvom ročníku v základnej škole k 15. septembru 2015 podľa Výkazu Škôl
(MŠVVŠ SR) 3 – 01 je 3 s počtom žiakov spolu 50; uvedené údaje potvrdzuje Protokol
o zbere údajov pre normatívne financovanie školy zo dňa 21. septembra 2015. Bod C/ je na
návrh pána poslanca Andruskóa doplnený. C/ schvaľuje bod 1. zmenu Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 zníženie na strane bežných výdavkov o finančné
prostriedky v celkovej výške 3.198,- eur z programu 6.1 Školy originálna kompetencia
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(nerozdelená rezerva), bod 2. navýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno na rok 2015 o finančné
prostriedky vo výške 3.198 eur na mzdy a odvody vychovávateľa I.C triedy; za D/ žiada Ing.
László Stubendeka, primátora Mesta Komárno a ukladá Ing. Árpádovi Ölveczkému,
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom – 1. premietnuť
zmeny v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2015 a do rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno na rok 2015; 2. postupovať v zmysle bodu C a D/1
tohto uznesenia; termín: do 15 dní po schválení uznesenia.
L. Stubendek – .... ďakujem, k predloženému návrhu ešte pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ..... ďakujem pánovi prednostovi aj úradu, lebo to vypracovali tak, ako som si
to žiadal. K sume by som však dodal ešte toľko, že pán prednosta nezdôraznil to, že prečo
sa to znížilo. Znížilo sa kvôli tomu, lebo na mesiace september, október a november treba
ešte vyplatiť platy, ale na základe tohto na mesiac december už nie, a tým sa suma znížila
o 25%. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne, je to tak. Vážené MZ prosím hlasujte o návrhu na
uznesenie.
/Výsledok hlasovania č. 16/:
k návrhu k petícii za zachovanie I. C triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – alternatíva č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 428/2015)

K bodu číslo 8 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže – TE
335/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci EO
1. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2015
– TE 456/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 17/:
k návrhu k uvoľneniu viazanosti finančných prostriedkov základných škôl určených
na rok 2015
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 429/2015)
2. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2015 - normatívna dotácia – TE 455/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Kóňa – ..... na základe pripomienok by som ako predkladateľ podal návrh na
doplnenie uznesenia. Bod A/ berie na vedomie ostáva, a v bode B/ schvaľuje by sme dali
bod 1. rozpísanie nerozdelenej rezervy na prenesenú kompetenciu v celkovej výške 151.820
eur v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 medzi základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno; ďalej bod 2. by bola zmena rozpočtu
základných škôl a pokračovalo by to tak ďalej. Doplnili by sme tam len rozpustenie rezervy,
tak ako ste to navrhovali, aby to bolo jasnejšie. Pokiaľ je to prijateľné, tak ako predkladateľ by
som to doplnil.
/Výsledok hlasovania č. 18/:
k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 430/2015)
3. Žiadosť Základnej školy J.A. Komenského o preklasifikovanie výdavkov v roku 2015
– TE 457/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 19/:
k návrhu k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3
o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
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Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 431/2015)
4. Žiadosť Základnej školy s VJM Eötvösa o odstránenie havarijného stavu – TE
458/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 20/:
k návrhu k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom o riešenie
havarijného stavu – zabezpečenie finančného vykrytia
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 432/2015)
5. Žiadosť ZŠ pohraničnej o poskytnutie finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok
2015 – TE 468/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 21/:
k návrhu k žiadosti Základnej školy Komárom, Ul. pohraničná č. 9 o poskytnutie
finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015 – varianta č. 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 433/2015)
6. Návrh na uvoľnenie rezervy na školstvo - originálna kompetencia v Programovom
rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 – TE 459/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 22/:
k návrhu k uvoľneniu rezervy na školstvo – originálna kompetencia v Programovom
rozpočte Mesta Komárno na rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 434/2015)

K bodu číslo 9 – Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom
zakúpenia serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne – TE 483/2015
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
T. Fekete – ..... predkladám informatívnu správu o vykonaných krokoch v súvislosti so
zakúpením serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne. MZ začiatkom roka
schválilo v rozpočte v hodnote 80 tis. eur na zakúpenie nového serverového parku. Celé sa
to začalo pôvodne projektom zhruba pred troma alebo štyrmi rokmi, a to konkrétne
zakúpenie počítačov a servera. Za toto obdobie sa však táto investícia neuskutočnila.
Nakoľko sa takéto obdobie sa stav servera a počítačov v značnej miere zhorší, práve preto
je potrebné ich modernizovať. Avšak zakúpenie servera už nie je aktuálne. Aktuálne je to, že
mestský úrad potrebuje nový informačný systém, nakoľko naše prístroje je sú veľmi zlej
situácii, a naši informatici dennodenne zápasia s tým, aby servery mesta udržiavali funkčné.
Práve preto sme spolu s pánom Ing. Dobim a ostatnými informatikmi vypracovali krátkodobý
a dlhodobý plán týkajúci sa krokov vykonaných na zakúpenie nového serverového parku,
nakoľko by sa nevyužili finančné prostriedky na zakúpenie servera, ale v inej štruktúre a inej
forme využili na iné plány. Naše uznesenie sme prichystali takto:
A/ berie na vedomie predloženú informatívnu správu o vykonaných krokoch v súvislosti so
zakúpením serverového parku v hodnote 80.000,- EUR,
B/ konštatuje, že
1. mestský úrad v Komárne v zmysle správy bude v budúcnosti používať cloudové riešenie
serverov a časť úradníkov bude využívať na svoju prácu terminály,
2. termín spustenia cloudu sa predpokladá na rok 2016,
3. suma 80.000 EUR schválená v rozpočte mesta Komárno v roku 2015 na zakúpenie
servera nebude použitá na tento účel a v plánovanom čase,
C/ schvaľuje
1. realizáciu cloudového riešenia serverov mesta Komárno v roku 2016 ,
2. zvýšenie prevádzkových nákladov úradu z dôvodu výdavkov spojených s užívaním
cloudu o sumu 15.000 EUR na rok 2016. Na nasledujúce roky bude suma upravená
podľa reálnych prevádzkových nákladov vyplývajúcich z užívania cloudového riešenia,
3. zmenu Programového rozpočtu na rok 2015 nasledovne:
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a) v zmysle informatívnej správy, týkajúcu sa využitia 80.000 EUR z investičných
výdajov:
- položka 700 Nákup servera
- 80 000,00 Eur
- položka 700 Zariadenia IT, rozvoj - cloud MsÚ
+ 50.810,00 Eur
v zmysle prílohy,
b) zníženie rozpočtu, položka 233 001 - predaj pozemkov o sumu 29 190 eur a zníženie
kapitálových výdavkov, položka 700 o sumu 29 190 eur,
D/ žiada Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. predložiť zastupiteľstvu vyhodnotenie reálnych nákladov na cloudové služby za rok 2016
v čase predkladania návrhu rozpočtu na rok 2017,
2. zapracovať predpokladané výdavky týkajúce sa cloudových služieb do návrhu
Programového rozpočtu na roky 2016 – 2017,
3. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015,
4. postupovať v zmysle predložených Dlhodobých úloh z informatívnej správy.
Keby ste mali nejaké otázky ohľadom informatívnej a technologickej časti, tak je tu prítomný
aj pán Ing. Dobi, ktorý vypracoval aj odbornú časť materiálu, a dozaista vám veľmi rád na ne
odpovie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
É. Hortai - ..... na zasadnutí rady som tieto otázky položila, avšak v materiály na ne
odpovede nenachádzam, práve preto by som ich chcela zopakovať. Keď som tomu
celému dobre porozumela, tak celú archiváciu dát užívateľov mestského úradu bude
vyplývajúcich z ich práce bude vykonávať externá firma. Teda nie náš centrálny server, ale
bude to robiť jedna firma, ktorá to bude zabezpečovať ako službu. Práve preto bola moja
otázka a žiadosť tá, ako sa to bude zabezpečovať, veď mesto vykonáva aj prenesené
kompetencie, kde je potrebné zabezpečiť aj potrebnú ochranu osobných údajov, na ktorú sa
kladie čoraz väčší dôraz. V prvom rade som sa stretla pri ochrane osobných údajov
s výkonom práce na matrike, ako aj na školskom úrade s poskytovaním informácií. Avšak
v poslednej dobe sa však preferuje aj taká tendencia, že chcú poveriť samosprávy
s vydávaním potvrdení aj z iných centrálnych registratúr v tom prípade, keby mal niekto
žiadosť na vydanie registra trestov a podobne. Práve pre toto odznela moja žiadosť. Celá
táto situácia mi trocha naháňa mráz, ale to ešte neznamená nič. Tejto situácie sa bojím ako
právnička, nakoľko všetky naše informácie bude archivovať jeden externý subjekt. Nechcem
na to vybočiť, lebo to závisí aj od iných rozhodnutí. Žiadala som len to, aby to bolo zo
všetkých strán podložené jednak už aj preto, či nebudeme investovať napríklad do takého
riešenia servera, ktoré by bolo napríklad neskôr komplexne jednotne od júla roku 2016
regulované, ktorého prevádzkovanie by sa už externou firmou nemohlo riešiť. Nechcela by
som sa vyjadriť k technickej stránke, lebo ja vidím, že tu niekoľko odborníkov uviedlo, že by
to bolo modernejšie a efektívnejšie. Ja som žiadala to preveriť len po právnej stránke, ale
v materiály som však na to nenašla žiadne stanovisko odborníkov, ktorí by predložili nejaké
relevantné stanovisko na ochranu osobných údajov v informačných systémoch aj v oblasti
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preneseného výkonu štátnej správy. Vo svojej práci som sa stretla napríklad s ochranou
osobných údajov na matrike. Ja som toto žiadala práve preto, a už v dostatočnom predstihu
naznačila, aby sme to vedeli zaobstarať a zabezpečiť, a aby sa nestalo to, že v tejto oblasti
nebude niečo po právnej stránke zabezpečené. Následkom nezabezpečenia by mohli byť
nedohľadné právne a finančné dôsledky. V technických otázkach sa absolútne spolieham na
odborníkov v tejto oblasti, ktorí dozaista prekonzultovali všetky možnosti. Pre mňa nie je
jednoznačný jedine počet zakúpených zariadení. Odznela však ešte jedna informácia, že
popritom bude však ešte fungovať vlastný server na ukladanie údajov, vlastné programy
a vlastné počítače. Avšak tu uvedená hodnota na úsporu energie ešte neodzrkadľuje reálnu
hodnotu rozdielu oproti pôvodnej hodnote výdavkov. Ja naozaj nechcem zachádzať do
technickej stránky, len do právnej a praktickej časti, nakoľko nenachádzam potrebné
informácie, ktoré som žiadala a ktoré som považovala za dôležité si vyjasniť. Ďakujem.
T. Fekete – ..... len v krátkosti. Na rade sme sa pokúsili vysvetliť, že na mestskom úrade
funguje paralelne niekoľko systémov. Tie systémy, ktoré sa dostali do kompetencie
mestského úradu v rámci kompetencie štátu fungujú na samostatnom systéme, a tie sa
nedostanú ani do systému cloud. Do systému cloud bude preradené napríklad účtovanie
a tie používané systémy, ktoré sú dennodenne potrebné na fungovanie mestského úradu.
Čo sa týka firmy alebo spoločnosti, ktorá by zabezpečovala túto službu nie je hocijaká. Už
prebiehajú rokovania napríklad so spoločnosťou Microsoft. Myslím si, že nakoľko je táto
spoločnosť dobrá, tak má aj dobrých právnikov, ktorí tieto veci dozaista aj právne
zabezpečujú. Čo sa týka technických otázok, by dozaista vedel odpovedať pán Dobi.
Samozrejme tá vykázaná úspora elektrickej energie, ktorá je na štyri roky užívania
cloudového riešenia v hodnote 44 tis. eur. je len kalkulácia, možná s nejakou toleranciou.
Môžem vás však ujasniť, že na tie uvedené položky budú vypísané verejné obstarávania,
práve z toho hľadiska môžu byť tieto sumy aj o niečo nižšie, vyššie pravdepodobne nie.
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

O 17.51 hod. odišiel pán poslanec Ing. Ján Vetter.

/Výsledok hlasovania č. 23/:
k návrhu k vykonaniu zmien v rozpočte na rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 435/2015)
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Pán primátor Ing. László Stubendek o 18.30 hod. nariadil 10 minútovú prestávku.
Pokračovanie zasadnutia o 19.05 hod.

É. Hortai – ..... mala by som technickú poznámku. Navrhujem ešte na začiatku stanoviť
čas ukončenia zasadnutia, nakoľko pravdepodobne rokovanie MZ dnes neukončíme. Bolo by
dobré, keby si to pán primátor premyslel.
A. Horváth – ..... mal by som návrh, či by sme nemali rokovať najprv o tých materiáloch, ku
ktorým nie je potrebná 3/5 väčšina poslancov, nakoľko odišlo veľmi veľa poslancov a nebol
by som rád, keby bol niekto zbavený možnosti objektívneho hlasovania svojej žiadosti.
Gy. Batta – ..... chcel by som navrhnúť, aby sme v majetkoprávnych veciach bod č. 26 –
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne – Žiadosť o predaj budovy
a pozemkov preložili na prvé miesto, nakoľko sú tu prítomní aj zástupcovia združenia, ktorí si
usilovne a trpezlivo odsedeli celé zasadnutie, a preto by sme mohli začať v rámci bodu práve
s ich žiadosťou.
L. Stubendek – .... prosím prezentujme sa. Prítomných je 21 poslancov.
A. Horváth – ..... svoj návrh sťahujem, nakoľko je tu prítomných toľko poslancov, že vieme
objektívne hlasovať o materiáloch.
L. Stubendek – .... v poriadku. Hlasujme tak o procedurálnom návrhu pána poslanca Battu.
/Výsledok hlasovania č. 24/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca Mgr. Györgya Battu – materiály sa začnú
rokovať bodom č. 26, potom nasleduje riadne poradie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
I. Andruskó – ..... tak ako už žiadala pani JUDr. Hortai, stanovme teraz, do kedy budeme
rokovať. Je tu 30 pod bodov, a keby sme ich všetky chceli prerokovať, tak by sme tu boli do
desiatej, alebo jedenástej. Práve preto by bolo dobré si to ešte teraz vyjasniť, aby z toho
potom nevznikli nejaké problémy. Ten bod, ktorý práve rokujeme dokončíme. Navrhujem
dokončiť rokovanie o 20.00 hod. samozrejme s tým, že v rámci rokovania bod
ukončíme. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v poriadku. Beriem na vedomie. Pani vedúca odporu prosím
o predloženie materiálov.
F. Rajko – ..... ešte niečo by som dodal. Je tu medzi nami pán Hlinkovič, ktorý zastupuje
pani Ing. Veroniku Ondríkovú. Cez prestávku ma požiadal, že chce stiahnuť svoju žiadosť
a prerobiť, lebo sú tam nejaké formálne nezrovnalosti. Predložil by to na ďalšie zasadnutie

30
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

MZ. Nechce, aby to bolo dnes prerokované. Jedná sa o materiál č. TE 318/2015, bod č. 16.
L. Stubendek – .... ďakujeme, začíname ďalší bod.

K bodu číslo 10 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM
26. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne - Žiadosť o predaj
budovy a pozemkov – TE 479/2015
É. Hortai – ..... mám procedurálny návrh, žiadam slovo pre prítomnú zástupkyňu združenia
hneď teraz.
/Výsledok hlasovania č. 25/:
k procedurálnemu návrhu pani poslankyne JUDr. Évy Hortai – slovo pre pani
riaditeľku, Mgr. Máriu Múčkovú, štatutárnu zástupkyňu združenia
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý

Slovo dostala štatutárna zástupkyňa združenia Mgr. Mária Múčková, ktorá vyjadrila úprimné
poďakovanie za možnosť svojho prejavu aj so svojou prítomnou zástupkyňou. V krátkosti
uviedla pôsobnosť svojich činností, ktoré poskytujú už 16 rokov, a ktoré vykonávajú pre
mentálne a ťažko postihnutých ľudí, ktorí bohužiaľ po ukončení akej takej školskej dochádzky
nemajú ďalšiu perspektívu.....

(po prejave zástupkyne prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 26/:
k návrhu k žiadosti o predaj budovy a pozemkov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 436/2015)
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1. Juraj Paál – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 259/2015 – TE 259/2015
/Výsledok hlasovania č. 27/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 437/2015)
2. Creditbroker Accountant, s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 260/2015
/Výsledok hlasovania č. 28/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 438/2015)
3. Peter Kišš a Renáta Hulinová – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 261/2015
/Výsledok hlasovania č. 29/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 439/2015)
4. Béla Kovács a Sándor Kiss – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 262/2015
/Výsledok hlasovania č. 30/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
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Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 440/2015)
5. Gustáv Kremnický a Anna Kremnická – Žiadosť o prenájom pozemku – TE
263/2015
/Výsledok hlasovania č. 31/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 441/2015)
6. Ferenc Pátrovics – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 320/2015
/Výsledok hlasovania č. 32/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 442/2015)
7. Silvester Tomovič – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 321/2015
/Výsledok hlasovania č. 33/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 443/2015)
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8. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Žiadosť o prenájom nebytového priestoru –
TE 375/2015
/Výsledok hlasovania č. 34/:
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 444/2015)

9. Beáta Kubicová - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – TE 376/2015
/Výsledok hlasovania č. 35/:
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 445/2015)
10. Ľudovít Keresztes – Žiadosť o predaj pozemku – TE 381/2015
/Výsledok hlasovania č. 36/:
k návrhu k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 446/2015)
11. Peter Marko a manželka Veronika Marková – Žiadosť o prenájmu pozemku – TE
383/2015
/Výsledok hlasovania č. 37/:
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k návrhu k prenájmu pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 447/2015)
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo, dohodli sme sa, že o 20.00 hod. ukončíme
dnešné zasadnutie. Navrhujem – návrh na uznesenie k prerušeniu 13. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne v Komárne. Za Mestské zastupiteľstvo v Komárne za
A/ prerušuje 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, za B/ určuje termín
pokračovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 12. november
2015 o 13.00 hodine. Prosím hlasujte o predloženom návrhu.
/Výsledok hlasovania č. 38/:
k návrhu k prerušeniu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 448/2015)
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne, návrh je schválený. Prerušujem zasadnutie. V
zasadnutí budeme pokračovať 12. novembra 2015 so začiatkom o 13.00 hod. Ďakujem za
trpezlivosť a pripomienky, a každému prajem príjemný odpočinok. Dovidenia.
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno na základe uznesenia č. 448/2015
o 20.04 hod. prerušil 13. asadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Overovatelia

MUDr. Zoltán Benyó

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

Mgr. György Batta

.................................................................
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Pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, dňa 12.
novembra 2015 o 13:00 hod. otvoril a viedol Ing. László Stubendek, primátor
mesta Komárno.

L. Stubendek – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. V zmysle uznesenia
č. 448/2015 z rokovania 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 12. novembra 2015 so
začiatkom o 13:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme
schválili.
Neprítomní – Ospravedlnení: PhDr. Imrich Knirs, Ing. Peter Korpás, Mgr. György Batta,
JUDr. Éva Hortai, neskorší príchod ohlásili – MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Anton Marek,
MUDr. Tibor Bastrnák, Zsolt Feszty.
Ďalší prítomní:

- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.

Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 17. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil naďalej Zsuzsannu Molnár, ale nakoľko neboli prítomní
overovatelia určení na 13. zasadnutí MZ konaného dňa 05. novembra 2015 – MUDr. Zoltán
Benyó a Mgr. György Batta požiadal návrhy na overovateľov zápisnice pokračovania 13.
zasadnutia MZ konaného dňa 12. novembra 2015.

Návrhy na overovateľov zápisnice:

– Ing. Konštantín Glič,
– Ing. František Rajko.

/Výsledok hlasovania č. 39/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 449/2015)
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L. Stubendek – ..... ešte pred tým, ako by sme začali s rokovaním, by som chcel vyhovieť
jednej milej žiadosti. Prosím pán poslanec Gajdáč, máš slovo.
O. Gajdáč – ...... ďakujem pán primátor. Ja ozaj by som chcel len poďakovať tebe aj všetkým
kolegom poslancom a poslankyniam, ktorí prijali pozvanie a boli prítomní na včerajších
oslavách 70. výročia znovu otvorenia nášho gymnázia, a dúfam, že neoľutovali. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Myslím si, že to boli veľmi pekné oslavy a gratulujeme vám
k tomuto krásnemu jubileu. Vážené zastupiteľstvo, začneme s našou prácou. Podľa
zmeneného programu rokovania nasledujú pôvodný bod č. 22 – Žiadosti a návrhy
v majetkoprávnych veciach. Dokončili sme bod č. 11, teda pokračujeme bodom č. 12.
Poprosím vedúcu odboru, aby predložila materiály. Ešte pred tým má však poznámku pán
poslanec Glič. Nech sa páči.
K. Glič – ..... mám procedurálny návrh, ktorý nadväzuje na minulý návrh. Je nás málo na
3/5 hlasovanie. Ja by som odporúčal 3/5 hlasovanie odložiť, lebo musíme ešte počkať na
poslancov, ktorí prídu neskôr.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Neskorší príchod hlásili MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Anton
Marek, MUDr. Tibor Bastrnák a Zsolt Feszty. Keď prídu, tak bude pravdepodobne väčšia
šanca na to, že sa schvália. Práve preto prosím dať návrh, kde máme preložiť tento bod
rokovania.
K. Glič – ..... odporúčam, aby sme majetkoprávne žiadosti presunuli na koniec rokovania,
pred bod Rôzne.
L. Stubendek – ..... nakoľko sa jedná o procedurálny návrh, v každom prípade treba o ňom
hlasovať. Pán poslanec ďakujem. Mali sme však už zmenený sled programov, ale je
procedurálny návrh dať to pred bod Rôzne. Prosím hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 40/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca Ing. Konštantína Gliča – preložiť bod
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach pred bod Rôzne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 3
návrh nie je prijatý

O 13.30 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.

K bodu číslo 10 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM
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12. Mgr. Michal Riszdorfer a Bc. Richard Riszdorfer - Žiadosť o predaj pozemku – TE
265/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 41/:
k návrhu k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 450/2015)
13. Marina - alt, spol. s r.o. - Žiadosť o predaj pozemku – TE 269/2015
/Výsledok hlasovania č. 42/:
k návrhu k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 451/2015)
14. František Csalava - Žiadosť o predaj pozemku – TE 317/2015
/Výsledok hlasovania č. 43/:
k návrhu k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 452/2015)
15. Ing. Štefan Chudý - Žiadosť o predaj budovy – TE 319/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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I. Némethová – ..... včera sme odbržali od žiadateľa jednu žiadosť, ktorú sme rozdali aj
ctenému MZ. Žiadateľ v ňom uvádza, že za podmienok, ktoré uvádzame v zmluve o predaji
budovy, nemá záujem o kúpu uvedenej nehnuteľnosti. Navrhujem poslancom MZ stiahnuť
tento materiál z rokovania, nakoľko teraz nevieme prijať také uznesenie, ktoré by bolo
v prvom rade vyhovujúce pre mesto, ale aj pre žiadateľa. Navrhujem, aby rokovania
pokračovali naďalej, a aby sme o tomto rokovali až vtedy, keď budeme vedieť predložiť pred
MZ adekvátny materiál. Preto navrhujem tento materiál stiahnuť z rokovania.
Materiál stiahnutý z rokovania!
16. Ing. Veronika Ondríková - Žiadosť o predaj pozemku – TE 318/2015
Materiál stiahnutý na minulom zasadnutí z rokovania!

17. Klub turistov Kormorán - Žiadosť o výpožičku pozemkov – TE 463/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O. Gajdáč – ..... dávam procedurálny návrh, aby sme najprv hlasovali o 20 rokov
prenájmu.
/Výsledok hlasovania č. 44/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdáča – najprv hlasovať o 20
rokoch prenájmu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 13
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 45/:
k návrhu k žiadosti o výpožičke pozemkov – 20 rokov prenájmu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 453/2015)
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18. Ondrej Marosi a Libuša Marosiová - Žiadosť o výpožičku pozemkov – TE 471/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Š. Bende – ..... mal by som procedurálny návrh, vymeniť poradie hlasovania. Najprv
hlasovať o alternatíve č. 2 a potom o alternatíve č. 1.
/Výsledok hlasovania č. 46/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca JUDr. Štefana Bendeho – vymeniť poradie
hlasovania, najprv hlasovať o Alternatíve č. 2 a potom Alternatíve č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 11
Proti: 2
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
/Výsledok hlasovania č. 47/:
k návrhu k žiadosti o výpožičku pozemku – Alternatíva č. 2, schvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 6
Proti: 5
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 454/2015)
/Výsledok hlasovania č. 48/:
k návrhu k žiadosti o výpožičku pozemku – Alternatíva č. 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 8
Proti: 2
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 3
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 455/2015)
19. ARGIM, spol. s r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene – TE 472/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 49/:
k návrhu k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 6
Proti: 3
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 456/2015)
20. Prenájom nebytového priestoru – TE 473/2015
I. Némethová – ..... zo strany finančnej komisie odznela žiadosť, aby sa prenájom
nerealizoval formou priameho predaja, ale aby bola vypísaná verejná súťaž, nakoľko by malo
možnosť podať svoje návrhy na prenájom priestoru viacej záujemcov. Návrh na uznesenie
sa preto pripravil takouto formou. V Alternatíve č. 1 je zapracovaný návrh úradu a to priamy
odpredaj, a v Alternatíve č. 2 je zapracovaný návrh FK, a to formou verejnej súťaže.
B. Keszegh – ..... musíme ešte doplniť mená pred tým, ako by sme hlasovali. Navrhol by
som Mgr. Tímeu Szénnásy.
I. Andruskó – ..... navrhujem pána poslanca Mgr. Györgya Battu.
Š. Bende – ..... navrhujem pána poslanca Ing. Konštantína Gliča.
L. Stubendek – ..... navrhujem z úradu JUDr. Ing. Ivetu Némethovú.
I. Némethová – ..... navrhujem pani Beátu Kmeťovú.
/Výsledok hlasovania č. 50/:
k návrhu k žiadosti na prenájom nebytového priestoru – pozmeňujúci návrh FK
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 457/2015)

O 14.16 hod. prišiel pán poslanec Zsolt Feszty.

21. ELVED, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 474/2015
I. Némethová – ..... jedná sa tu o prenájom pozemku, ktorý je medzi ich nehnuteľnosťami.
Po schválení by chcel túto cestu aj uzavrieť. Chcela by som tu povedať ešte toľko, že úrad
vyžiadal odborné stanoviská príslušných odborov. Tieto odborné stanoviská presne
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poukazujú na to, že nedoporučujeme uzatvorenie týchto prístupových komunikácii, už
aj z hľadiska cestnej dopravy. Vyžiadali sme aj stanovisko riaditeľa Okresného
dopravného inšpektorátu ORPZ v Komárne, ktorý vo svojom stanovisku uviedol, že nevidí
žiadne námietky voči takejto forme uzatvorenia cesty a prenájmu pozemku. Napriek tomu
doporučujeme schváliť návrh úradu Alternatívu č. 1, v ktorom nedoporučujeme prenajať tento
pozemok. V Alternatíve č. 2 doporučujeme nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ.
Alternatíva č. 3 je pripravená presne na základe žiadosti žiadateľa, nájomné vo výške 300,eur/rok.
A. Horváth – ..... mám procedurálny návrh. Žiadam slovo pre pána Karola Lengyela,
konateľa spoločnosti.
/Výsledok hlasovania č. 51/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca MUDr. Attilu Horvátha – slovo pre pána
Karola Lengyela
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
Slovo dostal pán Karol Lengyel, ktorý je majiteľom nehnuteľností obytných domov na
Zváračskej ulici v Komárne. V krátkosti predstavil spoločnosť ELVED s.r.o.. Predložil svoju
žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno, a vyslovil svoju ochotu na
spoluprácu s mestom, tak aj obyvateľmi okolia.
(po prejave pána Lengyela prebiehala ďalej diskusia k bodu rokovania)
O 14.40 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Anton Marek.

B. Szabó – ..... možno nie každý dostal informáciu, ale obyvatelia okolia vyjadrili svoj názor petíciu, ktorý je predložený pred každého. Požiadali ma, aby som tlmočil aj ich mienku
k podanej žiadosti..... Prečítal by som ich list. „Petícia obyvateľov Mesta Komárno proti
zámeru uzavretia Ul. Dvorskej na 2. sídlisku v Komárne. Podpísaní obyvatelia Mesta
Komárno podávame petíciu proti investičnému zámeru uzavretia Ul. Dvorskej na 2. sídlisku
v Komárne, ktorý má byť realizovaný vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorých sú prevádzky
domovov sociálnych služieb. S realizáciou uvedeného investičného zámeru nesúhlasíme,
pretože prípadné uzatvorenie Ul. Dvorskej pri budovách DSS by značným spôsobom
negatívne ovplyvňovali každodenný život obyvateľov 2. sídliska. Uzavretím tejto ulice by bol
skomplikovaný peší prechod obyvateľov zo strany Ul. Mieru, a tam priľahlých ulíc na Ul.
Budovateľskú, kde sa nachádza aj pošta, potraviny a lekáreň. Opačne kde je Ul.
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Budovateľská na ul. Mieru, kde je materská škola, základná škola. Taktiež by bol značne
skomplikovaný prístup týchto obyvateľov ku garážam, na Ul. Odborárov.“ Toľkoto je text
petície, pripojené sú aj podpisy. Nakoľko však naozaj nebola táto žiadosť
prekonzultovaná s obyvateľmi na fóre by som doporučil, aby sa s petíciou v každom
prípade zaoberalo. Následkom by mohlo byť to, že by sa na zvolanom fóre vyjasnili
nedorozumenia s tam žijúcimi obyvateľmi, a keby aj ony boli ochotní dohodnúť sa na
nejakom kompromise, tak pravdepodobne aj zastupiteľstvo. Môj názor je taký, ale to uviedol
aj Dávid Kovács, že my musíme byť v prvom rade nápomocní obyvateľom. Ďakujem.
D. Kovács – ..... v krátkosti len toľko, že odmietam tvrdenie, že by som bol proti
podnikateľom. Dúfam, že sa tu každý snaží o to, aby sa tu podnikatelia v Komárne čo
najľahšie uplatňovali. Zároveň ďakujem pánovi Szabóovi, že prečítal túto petíciu, veď tu
máme dvesto podpisov. Myslím si, že pokiaľ takto stoja proti sebe strany, tak by sme sa
zatiaľ touto problematikou nemali zaoberať. Navrhujem, aby sme tento materiál stiahli
z rokovania, a aby sa to prerokovalo znova neskôr. Mal by sa najprv najprv vyžiadať
názor obyvateľov, veď predsa ony tam žijú. Myslím si, že pán Lengyel sa určite dohodne
s tam žijúcimi obyvateľmi, a tak potom podľa môjho názoru nikto nebude proti tejto žiadosti.
Preto navrhujem, aby sme tento materiál teraz stiahli z rokovania. Ďakujem.
Materiál stiahnutý z rokovania!
22. Ladislav Hájas - FARMER - žiadosť o prenájom pozemku – TE 475/2015
/Výsledok hlasovania č. 52/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 458/2015)
23. Mária Tóthová - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 476/2015
/Výsledok hlasovania č. 53/:
k návrhu k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 459/2015)
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24. Jiří Gryga - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 477/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Materiál stiahnutý z rokovania !
25. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. - Žiadosť o zníženie nájomného – TE
478/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... pred nami je návrh na uznesenie – Alternatíva č.1. Pozmeňujúci návrh
neodznel, ale ešte musíme stanoviť členov komisie. Potrebujeme päť mien, a musíme
stanoviť aj predsedu komisie.
I. Andruskó – ..... navrhujem Mgr. Györgya Battu a MUDr. Antona Mareka.
B. Keszegh – ..... navrhujem JUDr. Margit Keszegh, ale aj ako predsedu komisie.
I. Némethová – ..... navrhujem Ing. Katarínu Prodovszkú a Bc. Silviu Salamonovú.
/Výsledok hlasovania č. 54/:
k návrhu k žiadosti o zníženie nájomného – Alternatíva č. 1, zamietavé stanovisko
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 460/2015)
27. Mária Hájasová - Žiadosť o predaj pozemku – TE 480/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O 15.18 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó.
/Výsledok hlasovania č. 55/:
k návrhu k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 461/2015)
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28. JUDr. Marián Konkolovský a JUDr. Adriana Konkolovská - Žiadosť o predaj
pozemku – TE 481/2015
/Výsledok hlasovania č. 56/:
k návrhu k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 462/2015)
29. Alexander Schmideg a Klára Schmidegová - Žiadosť o predaj pozemku – TE
482/2015
/Výsledok hlasovania č. 57/:
k návrhu k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 463/2015)
30. GAMOTA - agro s.r.o. - Žiadosť o súhlas na odpredaj pozemkov a k vzdaniu sa
predkupného práva – TE 484/2015
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 58/: ANULOVANÉ HLASOVANIE
/Výsledok hlasovania č. 59/:
k návrhu k súhlasu na odpredaj pozemkov a k vzdaniu sa predkupného práva –
Alternatíva č. 1, neschvaľuje odpredaj
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 464/2015)
45
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

O 15.41 hod. pán primátor Ing. László Stubendek nariadil krátku 15 minútovú
prestávku.
Pokračovanie o 16.05 hod.
Na základe požiadavky pána primátora Ing. László Stubendeka zasadnutie ďalej viedol
Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora.

K bodu číslo 11 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie – TE 498/2015
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 60/:
k návrhu k informatívnej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 465/2015)

K bodu číslo 12 – Informatívna správa o Mestskom parkovacom systéme – TE
466/2015
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúci OSM
I. Némethová – ..... prevádzkovateľ mestského parkovacieho systému v Komárne
spoločnosť City Parking Group, s.r.o. v zmysle Mandátnej zmluvy o vybudovaní kompletného
parkovacieho systému mesta Komárno vrátane dodania a prevádzkovania zo dňa 31.10
2006, pripravila štatistickú analýzu dopravy v kľude za obdobie od 01.01.2015 do
31.07.2015. Uvedený materiál oddelenie hospodárenia s majetkom mesta doplnilo o
prehľad evidovaných príjmov od prevádzkovateľa resp. výdavkov uhradených
prevádzkovateľovi formou paušálnych mesačných úrad.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
I. Andruskó – ..... chcel by som položiť niekoľko otázok. Na budúci rok sa ukončí zmluva,
keď sa dobre pamätám. Úrad mal jednu predstavu, ale väčšina poslancov ju podporiť
nevedela, nakoľko mali návrh na prenájom na ďalších 3,5 rokov. Podľa môjho názoru by sa
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na január alebo február mohla predložiť koncepcia na nasledujúce dva roky. Som
presvedčený, že samotný parkovací systém je potrebný, ale to v akej forme, tak tá môže byť
otázna. Chcel by som požiadať pána viceprimátora, aby to bolo vypracované
v dostatočnom časovom predstihu a nie vtedy, keď už pomaly vyprší platnosť zmluvy,
aby potom nenastalo to, že budeme musieť robiť všetko v zhone. Aspoň tri či štyri
mesiace vopred by sme sa touto problematikou už mali zaoberať, ako budeme v parkovacom
systéme pokračovať, alebo keby mal niekto nejaký lepší nápad, tak potom v takej forme.
Avšak keď MZ rozhodne o ukončení, tak nebude parkovací systém. Ďakujem pekne.
T. Varga – ..... chcel by som informovať MZ o tom, že komisia prerokovala tento materiál,
ako aj formu sms parkovania, ktorú predložil pán Ferenczi, ktorý sa na zasadnutí komisie
zúčastnil. Komisia doporučila zavedenie takejto formy platenia. Potom však nastala vášnivá
diskusia ohľadom toho, že pred pár mesiacmi sme rokovali o jednom návrhu, ktoré prečítal a
nepredložil pán viceprimátor Béla Keszegh. Jednalo sa o predĺženie zmluvy o parkovacom
systéme na ďalšie 3,5 roky. Pár mesiacov pred tým druhý pán viceprimátor, ktorý ešte nebol
viceprimátor inicioval petíciu ohľadom ukončenia parkovacieho systému a žiadal nasledujúce
MZ a nové vedenie mesta, ktorého je už členom aj on, aby prijalo uznesenie o návrhu na
ukončenie parkovacieho systému. Komisia sa tu však trocha zamyslela a zhodla na tom, že
nevie či má význam hovoriť o akomkoľvek rozvíjaní, keď nepoznáme stanovisko vedenia
mesta. Nevieme či chcú zmluvu predĺžiť, alebo ukončiť. Preto by som sa teraz chcel
spýtať, aké predstavy má vedenie mesta s parkovacím systémom. Ďakujem pekne.
Zs. Feszty – ..... chcel som sa aj spýtať len na to, či má význam rozmýšľať nad novými
riešeniami, keď nevieme, čo presne bude. Chcel by som len utvrdiť svoj výrok ohľadom
toho, že ja doporučujem ukončenie poplatku za parkovanie, nakoľko to tak funguje aj na
druhej strane Komárna. Keď už inak nie, tak ako skúšku na jeden alebo dva roky. Aj potom
môžeme rozhodnúť inak. To čo je teraz je však podľa mňa neudržateľné. Ďakujem pekne.
K. Less – ..... ja som sa tiež zúčastnil na zasadnutí komisie, kde sa táto vášnivá diskusia
vytvorila. Aj ja som za to, že súčasný parkovací systém nie je dobrý. Tak ako to naznačil
kolega Feszty, funguje to na druhej strane Komárna, a aj tu by sa mohlo zaviesť niečo také
podobné. Myslím si, že v našej volebnej kampani sme vyhlasovali koncepciu oživenia mesta,
práve preto by bolo možno dobré sčasti tento systém ukončiť, aby pohostinné jednotky mohli
vyžiť možno lepším spôsobom. V záujme toho by som navrhol sčasti zrušiť parkovací
systém. Mal by som však ešte jednu otázku. Je tu položka č. 637 004 - prevádzkovanie
parkovacieho systému v hodnote 68.880 eur. Chcel by som vedieť, čo stálo na tom toľko.
Ďakujem pekne.
B. Keszegh – ..... ďakujem za predložené pripomienky. Nasledujúci by som bol ja. Chcel by
som k tomu dodať len toľko, že zmluva o parkovacou systéme končí 16. októbra 2016,
a potom práve poslanci môžu rozhodnúť, čo by chceli s parkovacím systémom ďalej
robiť. Myslím si, že pán Varga, ktorý je predsedom komisie, a ktorému sa komisia rozšírila aj
o dopravu, bude mať dozaista dobré nápady, a dozaista predložia aj odborné návrhy,
o ktorom poslanci budú môcť rozhodovať. Dozaista treba sformulovať svoje návrhy
dohliadajúc na to, aby to bolo pre mesto čo najviac výhodné. Netreba sa spoliehať na
vedenie mesta, veď najlepšie rozhodnutia a návrhy podávajú odborníci, a nie politici. Preto
by sme radi vítali všetky nápady a návrhy. Osobne by som k tomu chcel dodať len toľko, že
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v diskusii odznelo aj to, čo by bolo potom, keby po ukončení zmluvy koncom októbra
prevzalo riadenie a prevádzkovanie práve mesto. Je to len jedna možnosť, možno nie práve
najlepšia ani najhoršia cesta, ale jedna možnosť. Odzneli však aj také pripomienky, že by to
bolo bezplatné. Myslím si, že bezplatné dozaista určite nie, ale je možné, že by to mohlo byť
výhodnejšie. Chcel by som predložiť návrh na uznesenie. Po predložení vypracovaného
materiálu spoločnosťou, po presne uvedených číslach by sme potom vedeli premýšľať nad
tým, na čo sa podujmeme, a či by sme tieto konkrétne úlohy vedeli aj obstarávať. Návrh na
uznesenie znie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada riaditeľa COMORRA SERVIS,
príspevková organizácia mesta Komárno, Športová, 945 01 Komárno, IČO: 44191758
o vypracovanie koncepcie prevádzkovania mestského parkovacieho systému od 1.11.2016
t.j. po ukončení účinnosti mandátnej zmluvy uzatvorenej s mandatárom ACTIV s.r.o.,
Chodská 614, 272 01 Kladno, Kročehlavy, ČR“. Termín predloženia by bol - február 2016
práve preto, aby poslanci vedeli pri rozhodovaní vyberať z celého spektra informácií. Toto by
bol môj návrh na uznesenie.....
/Výsledok hlasovania č. 61/:
k návrhu k informatívnej správe o Mestskom parkovacom systéme
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 466/2015)
/Výsledok hlasovania č. 62/:
k poslaneckému návrhu Mgr. Bélu Keszegha k informatívnej správe o Mestskom
parkovacom systéme
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 467/2015)

K bodu číslo 13 – Stanovenie výšky nájomného pre spoločnosť KOMVaK, a.s. na rok
2015 formou Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 02. marca 2001 – TE 467/2015
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúci OSM
I. Némethová – ..... v spojitosti s týmto materiálom by som chcela povedať, že prebiehalo
veľmi veľa rokovaní a dohôd za účelom stanovenia výšky nájomného. Pri týchto rokovaniach
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tie časti majetku, ktoré KOMVaK nevyužíva, respektíve tá hodnota, ktorú spoločnosť
KOMVaK investovala a zatiaľ nie je započítaná do tejto zmluvy, sme upresnili. Pripravil sa
jeden dodatok, ktorý je aj súčasťou materiálu. Na základe tohto dodatku sme stanovili aj
výšku odpisov na rok 2015, ktorá tvorí súčasť výšky samotného nájomného. Z rokovaní bola
nachystaná aj zápisnica, ktorá tvorí súčasť materiálu. Odznelo tam, že v každom prípade
treba pokračovať v rokovaniach, a na rok 2016 pripraviť už taký návrh zmluvy, v ktorom bude
upresnený už samotný spôsob odpisov, nakoľko aj toto bolo otázne zo strany úradu
a samotnej spoločnosti, ako aj stanovená presná výška nájomného, ktorú bude spoločnosť
uhrádzať mestu.
B. Keszegh – ..... ďakujem za predložený materiál. Prítomní sú zástupcovia spoločnosti, ako
aj predseda predstavenstva. Poprosím, aby predložili svoj komentár a pripomienky k tomuto
materiálu. Slovo má predseda predstavenstva, Zsolt Balogh.
Zs. Balogh – ..... ako som vo svojej prvej prezentácii prisľúbil, predstavenstvo spoločnosti
bude preukazovať v ďalších rokovaniach s mestom iný prístup. Preukázalo sa to už aj
v stanovení výšky nájomného. Predstavenstvo si spolu s vedením spoločnosti a zástupcami
mesta sadlo v kancelárii spoločnosti a zosúladili veci. Na základe konsenzu stanovili presný
zoznam majetku spoločnosti, respektíve výšku odpisov zo strany mesta. Na stanovení výšky
nájomného na rok 2015 sa zhodlo absolútne korektným spôsobom, a aj súhlasíme s tým.
Tak, ako to kolegyňa aj predložila, o stanovení výšky nájomného za rok 2016 ešte budeme
rokovať. Toto samotné rokovanie budeme viesť my, žiadna písomná korešpondencia, žiadne
obštrukcie, práve naopak. Budú to konkrétne rokovania, s čo najskoršími výsledkami. Mal by
som však ešte jednu pripomienku. Výška nájomného za uplynulé obdobia medzi
spoločnosťou a mestom ešte nebola vyriešená. Budúci týždeň predložíme jednu žiadosť,
respektíve návrh, akým spôsobom by sme chceli vyriešiť a dať do poriadku staré
pohľadávky. Myslím si, že toto sa prerokuje aj na decembrovom zasadnutí MZ. Ďakujem
pekne.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 63/:
k návrhu k stanoveniu výšky nájomného na rok 2015 za infraštruktúrny majetok
verejného vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení vo výlučnom
vlastníctve mesta Komárno, prevádzkovaných spoločnosťou KOMVaK – vodárne
a kanalizácie mesta Komárno, a.s. podľa aktuálneho zoznamu prenajatého majetku ku
dňu 15.10.2015 formou Dodatku č.11 k Nájomnej zmluve zo dňa 02. marca 2001 –
pozmeňujúci návrh KRM
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 468/2015)
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K bodu číslo 14 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie
prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – TE
465/2015
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúci OSM
I. Némethová – .... je tu len formálna chyba, treba zmeniť bod č. 3 na bod č.4.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 64/:
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (VZN č. 21/2015)

K bodu číslo 15 – Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne – TE
469/2015
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúci OSM
/Výsledok hlasovania č. 65/:
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (VZN č. 22/2015)

50
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015 pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. novembra 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

K bodu číslo 16 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 23/2015,
ktorým sa zrušuje VZN Č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta – TE 486/2015
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
Predkladal: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúci OSM
/Výsledok hlasovania č. 66/:
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 23/2015, ktorým sa
zrušuje VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (VZN č. 23/2015)

K bodu číslo 17 – Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno
v znení VZN č. 7/2013 – 494/2015
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca OÚP
I. Andruskó – ..... mám procedurálny návrh, stiahnuť materiál z rokovania a predložiť so
zapracovaním.
/Výsledok hlasovania č. 67/:
k procedurálnemu návrhu pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – stiahnuť materiál
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
Materiál stiahnutý z rokovania!

K bodu číslo 18 – Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k
19.10.2015 – informatívny materiál – TE 460/2015
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca OÚP
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 68/:
k návrhu k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 469/2015)

K bodu číslo 19 – Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno
č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a
ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta
Komárno
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca OÚP
a/ pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. – TE 454/2015
/Výsledok hlasovania č. 69/:
k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII
s.r.o. v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 470/2015)
b/ pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno – TE 485/2015
/Výsledok hlasovania č. 70/:
k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015
pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 471/2015)
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K bodu číslo 20 – Členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácií cestovného ruchu
Podunajsko – TE 487/2015
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora
B. Keszegh – ..... MZ už na skoršom zasadnutí prijalo rozhodnutie o vstupe do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu o podpore cestovného ruchu na podporu a propagáciu
cestovného ruchu, a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov
svojich členov. Cieľom založenia organizácie je zabezpečiť jednotný marketing a propagáciu
regiónu PODUNAJSKO s dôrazom na udržateľnosť a ďalší rozvoj cestovného
ruchu, skvalitňovanie služieb, tvorbu nových pracovných príležitostí a zvýšenie príjmov
z turizmu. Medzi hlavné úlohy OOCR patria vykonávanie spoločného manažmentu
destinácie, tvorba koncepcie rozvoja cestovného ruchu, tvorba spoločných produktov,
marketingová činnosť, prevádzkovanie turisticko-informačnej kancelárie a ďalšie. Pre mestá
a podnikateľov v CR je založenie OOCR jedinečná príležitosť ako získať prostriedky na
rozvoj v regiónoch. Nakoľko mesto Štúrovo sa radí k najväčšiemu turistickému centru
v regióne Podunajsko navrhujeme, aby mesto Štúrovo sa stalo zakladajúcim členom
oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá bude oprávneným žiadateľom na získanie
dotácie o podpore cestovného ruchu spolu s ostatnými zakladajúcimi členmi. Ďalej
navrhujeme, aby novovzniknutá OOCR mala sídlo v Štúrove. Založenie OOCR v regióne
PODUNAJSKO prejavili záujem samosprávy Štúrovo, Komárno, Patince, Moča, Mužla,
Kravany n/Dunajom, Iža, Radvaň nad Dunajom a podnikateľské subjekty VADAŠ s.r.o.,
WELLNESS s.r.o., Kúpele Patince s.r.o. a DREAM spol. s r.o.. Stanovy OOCR budú
upravené v zmysle pripomienok zakladajúcich členov a prijaté hlasovaním na ustanovujúcom
valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční do konca mesiaca november 2015. Pri zakladaní
oblastnej organizácie musí obec alebo mesto predložiť uznesenie obecného alebo
mestského zastupiteľstva o súhlase so vznikom, resp. založením alebo vstupom do oblastnej
organizácie cestovného ruchu..... v prípade otázok veľmi rád odpoviem.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Kóňa – ..... doporučujem napísať a doplniť do bodu B/ schvaľuje v bode 3. –
zaplatenie členského príspevku na rok 2015 pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu vo
výške 19 008,80 eur z Programového rozpočtu mesta, program 5, odd. 04.7.3 cestovný ruch,
položka 642 006 členské príspevky. Tam by bolo pokračovanie, členský príspevok bude
zaslaný po zaregistrovaní organizácie.

/Výsledok hlasovania č. 71/:
k návrhu k členstvu a žiadosti o preplatenie členského príspevku pre Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu na rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
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Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 472/2015)

K bodu číslo 21 – Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na I. a II.
Sídlisku a Petícia vo veci odsťahovania rómskych občanov zo sídliska I., ul.
Sústružnícka 3, Komárno – TE 464/2015
Predkladateľ: Ľudovít Rozsnyó, náčelník MsP
Predložil: Alexander Tóth, zástupca náčelníka
A. Tóth – ..... materiál obsahuje správu, ktorú vypracoval náčelník MsP a správu, ktorú
vypracovala terénna zamestnankyňa Tóthová. S tým, že od 01. júla vznikla tá kancelária na
Ul. Zváračskej, tak ako aj pán Lengyel uviedol, keď tu ešte bol, že hneď potom vzniklo to, že
spoločnými silami sme sa pokúsili vybrať tých lepších jeho nájomníkov, ktorí tam ostali. Tí
horší sa bohužiaľ presťahovali do toho bloku na Ul. Sústružníckej 3, kde sú bohužiaľ stále
problémy. Máme tam vyslané hliadky, teda v tých letných mesiacoch, nakoľko boli tie letné
prázdniny a ešte tak slnko nezapadalo tak skoro. Do toho októbra sme tam mali od 12.00
hod. do 24.00 hod. neustálu hliadku. Teraz už po konzultácii s pánom Vargom, predsedom
komisie sme hliadky upravili od 16.00 hod. až do 04.00 hod.. Stav na Ul. Zváračskej, ako
som prešiel trocha obyvateľov tak tvrdia, že sa to zlepšilo. Ale bohužiaľ ako som spomenul,
na tej Ul. Sústružníckej sa to o dosť zhoršilo. Strašne veľa je odtiaľ prijatých oznámení od
občanov, čo samozrejme zákonnými možnosťami riešime. Ale čo je najhoršie, väčšinou sa
jedná o mladé maloleté osoby do 15 rokov. Možno sú si aj vedomí, že nie sú trestne
zodpovední. O tom pojednáva §5 v priestupkovom zákone, a s tým nevieme čo spraviť. Na
tej komisii sociálneho a správneho odboru navrhla, aby vznikla jedna pracovná komisia. Ja
už mám takú predstavu, že tá terénna zamestnankyňa bude v ranných hodinách, tak aj cez
denné hodiny. Bude však hlavne spolupracovať vo večerných hodinách, a monitorovať to, že
či sú tie mladistvé deti obstarané so svojimi rodičmi, alebo či sú alebo nie sú v škole
a samozrejme vyvodzovať dôsledky. Ak by boli nejaké otázky rád odpoviem, lebo o tom by
sa dalo rozprávať až do rána.
I. Némethová – ..... pán prednosta požiadal náš odbor, aby sme k tomuto vypracovali
komplexný materiál. Dňa 15. októbra 2015 bola doručená na mestský úrad Petícia vo veci
odsťahovania rómskych občanov zo sídliska I., ul. Sústružnícka 3, Komárno, v ktorom
žiadajú vedenie mesta o riešenie situácie so spoločensky neprispôsobivými občanmi.
V materiály sme uviedli, že nakoľko sa jedná o obytný dom, ktorý nie je vo vlastníctve mesta,
práve preto mesto nemá právne možnosti na jeho vyriešenie. Avšak sú iné možnosti, ktoré
by vedelo využiť voči majiteľovi nehnuteľnosti, tak aj voči tam žijúcim obyvateľom.
V materiály je uvedená napríklad výška uhradených daní zo strany nájomcov tak, aj zo
strany majiteľa. Momentálne má mesto na tejto nehnuteľnosti uložené záložné právo, ktorou
je zabezpečená pohľadávka majiteľa. Navrhujeme však vykázať všetky daňové nedoplatky
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a poplatky počnúc od roku 2011 do roku 2015, a vymáhanie zabezpečiť ďalším záložným
právom v prospech mesta. Okrem toho, v záujme ochrany verejného poriadku má mesto, tak
aj mestská polícia právo na začatie konania. Po týchto konaniach je potom možné vyrúbiť
príslušné sankcie, a zabezpečiť uhradenie pohľadávok a záväzkov znova cez túto
nehnuteľnosť. Okrem toho má mesto na základe Zákona č. 369/1990 právomoc na uloženie
pokuty za nedodržanie verejného poriadku. Jedná sa o dosť veľkú sumu, ktorá je tu aj
uvedená v materiály, a ktorej uhradenie je možné zabezpečiť tiež ťarchou na túto
nehnuteľnosť. Spomenieme tu aj to, čo povedal už aj zástupca náčelníka, že treba posilniť
hliadky na Ul. Sústružníckej, tak aj na Ul. Zváračskej, a ďalej rozšíriť hliadky v blízkom okolí.
V prílohe tohto materiálu je doložená petícia so samotnými podpismi. Sú tam presne
uvedené pohľadávky majiteľa, ako aj nájomcov. Ďalej je tam presne uvedené, koľko z nich je
zahlásených v tomto nájomnom dome. Ďakujem.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

T. Bastrnák – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Doporučil by som vynechať bod B/
konštatuje, že..... ďalej rozšíriť bod C/ o bod č. 4 – žiada primátora mesta, aby na
februárovom zastupiteľstve vyhodnotil účinky prijatých opatrení, a evidentne doniesol nové
návrhy na riešenie situácie. Keď však nebude postačujúce, tak donesiem nové možné
riešenia. Ďakujem pekne.
I. Andruskó – ..... mám pozmeňujúci návrh, navrhujem vynechať v materiály – návrh na
uznesenie Petícii bod B/ konštatuje, že a ostatné by zostali v pôvodnom znení.
B. Keszegh – ..... mal by som návrh. Aby sme nemali dva uznesenia, navrhujem v petícii
rozšíriť bod A/ o bod č. 3 – berie na vedomie informatívnu správu; bod B/ konštatuje, že by
sme vynechali, bod C/ by bol bod B/, ktorý by sme doplnili o bod č. 4, návrh pána poslanca
Bastrnáka.
/Výsledok hlasovania č. 72/: s prijatými návrhmi
k návrhu k Petícii občanov – obyvateľov mesta Komárno, žijúcich na ul. Sústružnícka
Komárno a v blízkom okolí vo veci odsťahovania rómskych občanov zo sídliska I. ul.
Sústružnícka 3, Komárno s prijatými návrhmi
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 473/2015)

K bodu číslo 22 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru – TE 443/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúco EO
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/Výsledok hlasovania č. 73/:
k návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 474/2015)

K bodu číslo 23 – Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – TE 444/2015
Predkladateľ: Ing. Mgr. Zita Adamová, vedúca SSO
1. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Regionálne osvetové stredisko v Komárne –
TE 445/2015
/Výsledok hlasovania č. 74/:
k návrhu k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 475/2015)

K bodu číslo 24 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Mgr. Iveta Némethová, vedúca OSM
1. Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2015 – TE 447/2015
/Výsledok hlasovania č. 75/:
k návrhu na schválenie zoznamu žiadateľov o prenájom bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 476/2015)
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2. Žiadosť o prenájom bytu - Sofia Csizmaziová – TE 448/2015
/Výsledok hlasovania č. 76/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 477/2015)
3. Žiadosť o prenájom bytu - Anna Bilková – TE 449/2015
/Výsledok hlasovania č. 77/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 478/2015)

K bodu číslo 25 – Rôzne
L. Stubendek – ..... vážené MZ. Pred tým, ako by sme začali s programom Rôzne by som
chcel povedať, že sme rozposlali tri termíny - návrhy ohľadom prerokovania rozpočtu, aby sa
stretli zástupcovia samosprávy, vedúci odborov s poslancami, a to 18.,19. alebo 24.
novembra. Mám tu však poznámku, že dňa 19. novembra bude vedúci EO na dovolenke,
avšak okolo 15.00 až 16.00 hod. by už vedel prísť. Nakoľko ešte niektorí poslanci upresňujú
termíny, úctivo žiadam MZ, aby sme sa k tomu ešte v rámci bodu Rôzne vrátili. Druhá vec je
tá, že sme sa už rozprávali o tom, že pôvodne naplánovaný termín rokovania MZ by bol
neskorý na prerokovanie niektorých materiálov, práve preto navrhujem zasadnutie MZ na 10.
decembra, t.j. štvrtok. Pokračujeme ďalej, slovo má Tibor Bastrnák.
T. Bastrnák – ..... ďakujem pekne. Vážený pán primátor, mal by som tri veci, ale všetky sa
opakujú, preto nebudú pre nikoho prekvapením. Prvá vec je tá, že veľmi dúfam, že
finančná komisia už bude fungovať tak, ako vždy fungovala, a bude posledná komisia,
ktorá materiály prerokuje. Pre mňa je nepredstaviteľné, že na rokovanie sú predložené
materiály tak, že ich nevidela a neprerokovala finančná komisia. Myslím si, že je to len na
organizovaní a pán prednosta dozaista bude vedieť po dohode so šikovnými vedúcimi
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odborov a predsedami komisií rozdeliť zasadnutia tak, aby zasadnutie finančnej komisie bolo
vždy posledné zasadnutie. Bol by som rád, keby sme sa vrátili k dobre zaužívanej metóde.
To by bola moja jedna žiadosť. Druhá vec je tá, že viackrát tu odznelo, že rokovania
trvajú veľmi dlho, tak ako to minule spomenul veľmi dobre aj kolega Vetter. Je to preto,
že vždy niečo žiadame, ale nedostaneme na ne odpoveď. Presne takéto je aj to, čo som
žiadal ohľadom rekonštrukcie chodníka vedľa Kormoránu. Interpeloval som, ale do dnešného
dňa som odpoveď nedostal. Chcel by som vedieť, z akých finančných prostriedkov
prebehla rekonštrukcia, na základe koho rozhodnutia, ako prebehlo VO, atď.. Chcel by
som vedieť všetky podrobnosti lebo si myslím, že na veľa vecí môžeme byť právom pyšný za
posledný rok, ale na toto celkom nie. Lebo to, že pól chodníka zrenovujeme z 9 tis. a niečo
eur je smiešne. Práve preto, kto vyhral a za koľko, atď.. Už som to interpeloval zhruba pred
štyrmi mesiacmi, ale doposiaľ som odpoveď nedostal. Posledná vec by bola tá, ale o tom
sme sa už tiež rozprávali, že pri Kauflande by bola vybudovaná zastrešená autobusová
zastávka. Vy ste v tom už začali konať, rokovali ste, som veľmi rád, ale konečne by sa to
tam malo vybudovať. Viem, že jednou námietkou polície bolo, že to zakrýva výhľad. Keď si to
polícia myslí takto, ja s nimi veľmi rád vyjdem do terénu, lebo podľa mňa tam nič nezakrýva.
Bol by som rád, keby sme sa k tejto problematike vrátili. Keď myslíte povedzte mi, lebo aj
spoločne môžeme v tejto veci postúpiť ďalej. Veľmi rád vám pomôžem, keď treba. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za možnosť pomoci. Faktickú poznámku má pán Szabó.
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo. Reagoval by som na to, že je pravda, že rokovanie FK by
malo byť posledné už aj z toho dôvodu, nakoľko 99% rozhodnutí sa zakladá na finančných
rozhodnutiach. Na nasledujúcom zasadnutí budeme rokovať o rozpočte, a bude tam aj príliš
veľa materiálov. Mala by to prejednať najprv komisia, lebo len dovtedy sa môžu zakrývať,
pokiaľ im prikrývka siaha. Lebo keby to bolo opačne, tak by sa veľmi ťažko poskladal
rozpočet. Tak ako si spomenul pán primátor, že zasadnutie by malo byť 10. decembra, tak
nie budúci, ale za tým týždeň by mali zasadať komisie. Keď dobre viem, i keď nie je ešte zo
strany klubov upresnený termín, o rozpočte by sme mali predbežne rokovať budúci týždeň.
V každom prípade však žiadame predložiť položkovitý návrh rozpočtu, a nie tak, ako je
teraz. Toto však žiadam už tretí krát. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... v poriadku. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Štefan Bende.
Š. Bende – ...... ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja by som chcel tlmočiť
pripomienku a názor jedného obyvateľa. Neviem či sa s tým niečo bude vedieť urobiť.
Odoslal som pripomienku obyvateľa mailom pánovi viceprimátorovi Keszeghovi. Jedná sa
o miesto, kde bolo namaľované nové parkovacie miesta pri stanici. Neviem, či požiarny múr,
ktorý je za, či je vo vlastníctve mesta. Navrhol, či by sa tento múr nevedel využiť na reklamné
ciele, nakoľko je vo veľmi katastrofálnom stave. Bolo by dobré, keby si to mesto premyslelo,
a rozhodlo. Mailom som zaslal aj fotodokumentáciu. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Hneď aj na to odpovie pán viceprimátor, lebo sme to preverili.
Nech sa páči, máš slovo.
B. Keszegh – ...... ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som k tomu dodať ešte toľko, že
za pomoci všeobecne prospešných robotníkov sme tam zrekonštruovali lavičky, odstránili sa
nezrovnalosti na miestnej komunikácii, a boli vyložené aj nové lavičky. Na dosť veľkej ploche
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skoro 170 m2 sa opravil aj chodník. Ďalej tam boli vysadené aj stromy pajasen žliazkatý
„ecetfa“, ktoré sme vyplývajúc zo zákona museli odstrániť. Tam sme museli vyzvať aj
Železnice SR. Ďalej sme tam vedeli dať do poriadku aj zábradlie, ktoré sme premaľovali
napriek tomu, že to patrí do vlastníctva ŽSR. Vidíme, že stav múru aj schodov je v strašnom
zanedbanom stave, ale to už nepatrí do nášho vlastníctva. To by sme už vedeli dať do
poriadku za pomoci prospešných robotníkov len za dosť veľké finančné prostriedky. Avšak
keď tade niekto prejde tak môže vidieť, že samotné okolie ako aj lavičky sa dali pekne do
poriadku. Je tam však ešte jeden väčší krík, ktorý bráni vo výhľade z výjazdu vedľajšej cesty
na hlavnú, ale aj ten sa ešte odstráni za pomoci príslušných povolení, aby bola zabezpečená
aj adekvátna bezpečnosť. Aj my tieto problémy vidíme, ale neviem v tom nič urobiť len toľko,
že vyzveme ŽSR.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Slovo má MUDr. Szilárd Ipóth, nech sa páči.
Sz. Ipóth – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel by som tlmočiť názor
obyvateľov. Jedná sa o podchod pod železnicou. Osvietenie je v podchode vo veľmi zlom
technickom stave, ráno a večer je tam veľká tma, a ľudia sa boja o svoju bezpečnosť.
L. Stubendek – ..... je to opodstatnené. Slovo má pán poslanec Andruskó. Nech sa páči.
I. Andruskó – .... ďakujem pán primátor. Musel som služobne na chvíľu odísť, ale aj vtedy
som sformuloval a teraz by som to zopakoval, že by som chcel vedieť, aké má predstavy
s parkovacím systémom pán primátor a úrad. Viem, že sme schválili, aby spoločnosť
Comorra Servis vypracovala koncepciu prevádzkovania mestského parkovacieho systému.
Chcel by som vedieť, či úrad plánuje naďalej prevádzkovať tento systém, alebo prevziať na
seba. Preto žiadam pána primátora, aby na to za úrad odpovedal, aké majú plány
s Komárňanským parkovacím systémom od októbra 2016. K štruktúre mestského úradu,
ako aj materiálu hlavného kontrolóra som sformuloval niekoľko poznámok nakoľko odznelo,
že na ekonomickom odbore pracuje málo ľudí. Boli rozpísané všetky odbory a všade
figurovala tá veta, že s tým počtom úradníkov sa tá práca odvádzať nedá. Chcel by som sa
ťa pán primátor spýtať, na základe akých metodických postupov bola zmenená
štruktúra, na základe čoho sa posúvali ľudia doprava a doľava napriek tomu, že
v materiály je jednoznačne napísané, že viac miliónové pohľadávky sa s takouto
štruktúrou nedajú vymôcť, lebo ľudia takto nestíhajú. Na toto by som chcel dostať
odpoveď. V spojitosti s rozpočtom by som mal len jeden problém. Treba si k tomu sadnúť
a vyjednávať, nakoľko len takto budeme napredovať, ale mám s tým však jediný problém.
V materiály, ktorý sme obdržali je už všetko prerozdelené. Tam nič nie je v rezerve
naplánované na vecné výdavky. Keby som to chcel zmeniť, musím niekde znížiť sumu.
Potom by bolo to, že aký zlý je Andruskó, lebo odniekadiaľ zobral, a niekde pridal. Tento
materiál sme obdržali tak, že sú už rozdané vecné náklady. Pýtam sa potom, ako môžeme
zmeniť túto položku, keď dostaneme už hotovú verziu? Predstavoval by som si to tak, že
máme niekoľkostotisícovú rezervu, ktorú potom poslanci rozdelia. Napríklad mal tu návrh aj
pán poslanec Less ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov pre Divadlo Jókaiho, ale nie
je to do toho zapracované. Ja som kedysi sformuloval a predložil svoj návrh tak, aby bola
poskytnutá dotácia pre Univerzitu Selyeho v sume 10 tis. eur každoročne. Doposiaľ túto
sumu dostala technická univerzita. Nevymyslel som si novú položku, len by sme v tom mali
pokračovať, ako som to navrhol a žiadal. Avšak materiál tento môj návrh neobsahuje. To
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znamená, že keby som pre nich chcel dať tých 10 tis. eur, tak odniekadiaľ ich musím zobrať.
Z takéhoto hľadiska je zosúladenie a odsúhlasenie neférové. Jedná sa o to, aby bolo nejaké
alibi, že sme si 25 poslanci sadli, a dohodli. Nepredstavujem si to však pán primátor takto.
Keď nie je slobodný pohyb vo vecných nákladov, tak sa nemáme o čom rozprávať. Druhá
časť je v poriadku, teda kapitálové výdavky, lebo na tom sa vieme dohodnúť. Môže to byť tak
ako vlani, že kluby dostanú stanovenú sumu, ktorú potom prerozdelia, alebo ponecháme
vnútri a bude prefinancovaná na nejakú väčšiu investíciu. Toto je ešte otvorená otázka. Ale
pán primátor podotýkam ešte raz, že nemám chuť ani čas si takto k tomu sadnúť, aby som
tam niečo povedal, a potom to niekto tak zorganizuje, že to nebude na zasadnutí schválené.
Mne z celého vyplýva toto. Nechápem pán primátor, ako môžeme takto potom rokovať, keď
nemáme žiaden pohyb. Tu by som sa chcel ešte spýtať na sumu komunálneho odpadu.
Je navrhnutá tak, že výška je 27 eur/os./rok. Pred rokom veľa kolegov robilo kampaň
s tým, že akej veľkej chyby sa dopustilo predchádzajúce zastupiteľstvo, že schválilo sumu 27
eur za komunálny odpad. Aj teraz sa držím toho a hovorím, že to nebolo zlé rozhodnutie,
lebo aj teraz sa reálna výška nákladov pohybuje okolo 32 až 33 eur. Viacerí stavali svoju
kampaň na toto, a viďme zázraky znova je to takto naplánované spolu vo výške 960 tis. eur.
Pýtam sa potom pán primátor, prečo tí, ktorí stavali kampaň na toto, prečo nepodali návrh na
zníženie sumy komunálneho odpadu? Povedzme potom obyvateľom, že vo svojej kampani
viacerí klamali, lebo 27 eur je reálna výška, a nedá sa znížiť, lebo tým by v rozpočte vznikol
deficit v hodnote 300 tis. eur. Na toto by som chcel dostať odpoveď. Ďalšia vec je tá, že by
som aj budúci týždeň chcel figurovať na hlavnej strane novín Istertáj. Vopred odkazujem
šéfredaktorovi, že ďakujem za bezplatnú reklamu, nakoľko podľa viacerých je aj negatívna
reklama dobrá, a mám veľmi rád láskavosť novín Istertáj. Chcel by som sa ešte spýtať
pána primátora, aká je mzda primátora. Chcel by som zdôrazniť len toľko, že keď som
minule predložil svoj návrh, tak sme tu sedeli asi 25. Nikto sa však nepostavil a nepredložil,
že by chcel zvýšiť koeficient. Mali by sme však zdôrazniť, že som mal návrh, pán primátor
otvoril diskusiu, a ktokoľvek mohol predložiť návrh. Nikto však nepovedal, že 20,30,40,50, 60
alebo 70%. V novinách Istertáj však píšu, že by som navrhol 70%, a vtedy by som bol rád.
Myslím si, že to nemyslia vážne ani ony. Tu by som chcel pán primátor predložiť jednu mapu,
ktorá percentuálne poukazuje nezamestnanosť obyvateľov južného, ale aj celého Slovenska.
Keď si kolegovia pozrú tak budú vidieť, že celá západná časť Slovenska ako Nitriansky kraj
je vyznačený modrou farbou. Výnimku tvorí mesto Komárno a okolie, ktorá je vyznačená
oranžovo hnedou farbou. To znamená, že v Nitrianskom kraji je najväčšia nezamestnanosť
práve u nás. Pán primátor, chcel by som sa ťa spýtať, že vo svojej kampani si veľmi
vyhlasoval vytvorenie pracovných miest. Chcel by som sa spýtať, že za uplynulý rok sa aké
kroky postúpili za účelom vytvorenia pracovných miest. Nežiadam odpoveď na to teraz, ale
písomnou formou. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v poriadku, pán Konštantín Glič.
K. Glič – ..... vážený pán primátor, vážení kolegovia. Ja by som sa chcel vrátiť o otázke
CVČ. Dozvedeli sme sa, že peniaze už došli na účet mesta, a ja by som chcel zopakovať čo
som už asi povedal, že ja nemám takú predstavu, aby sme ešte dva roky držali CVČ v tej
starej budove. Ja mám teraz taký názor, že by sme už teraz mali hľadať také riešenia,
pripraviť nejakú potrebnú dokumentáciu a následne začať pripravovať nové priestory pre
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CVČ, aby sme čo najskôr z tej budovy odišli. To je moja túžba a myslím si, že je to aj logické.
V súvislosti s tým ťa poprosím pán primátor, aby si urýchlil zvolanie obecnej rady a na
to som ťa tiež vyzval, lebo si myslím, že obecná rada by mala tiež rokovať o otázke
ďalšej budúcnosti CVČ. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Feszty.
Zs. Feszty – ..... ďakujem. Mal by som dve žiadosti. Neviem však vystáť, aby som sa
nečudoval na slovách pána kolegu Gajdáča na minulom zasadnutí, a rád by som sa k nemu
pripojil aj so svojimi žiadosťami. Na minulom zasadnutí naznačil, že by bolo dobré vyriešiť
stav cesty na križovatke ulíc Petıfiho a Mederčská. Včera však už zberali asfalt z cesty. Bolo
by dobré, keby sa takto plnili všetky naše priania. Dokonca keď dobre viem, tak to nepatrí ani
do kompetencie mesta. Moje nasledujúce dve otázky však patria už do kompetencie
mesta. Prvá by sa týkala mestskej polície. Chcel by som vedieť či je nejaká možnosť na
to, aby vo večerných nejakých stanovených hodinách systematicky prechádzali hliadkovým
autom, nakoľko máme takých spoluobčanov, ktorí sú odkázaní na žobranie. Toto by som aj
pochopil. To však už veľmi neviem pochopiť, keď obťažujú osamotene nakupujúce dámy,
hoc aj tak, že im klopú na auto. No neviem čo mám povedať, ale nie je to práve dôveryhodné
povzbudenie, a vie to byť dosť desivé. Keby sme v tom vedeli napomôcť, by sme boli vďační.
Ja veľmi dobre viem, že kapacita je dosť konečná, ale nevidím na to inú možnosť. Moja
druhá otázka by bola ohľadom školy na Eötvösövej ulici. Minulý týždeň sa táto
problematika aj predložila. Úprimne povedané, už ani vtedy som nechápal, prečo sa táto
problematika dostala pred nás, nakoľko nechápem vôbec jeho dôvod a opodstatnenosť.
Pociťujem, že to bolo trocha skôr prevalenie zodpovednosti na niekoho iného. Keď sa však
už niečo sem dostane, tak by sme o tom mali dostať aspoň úplný obraz. Totiž na prestávke
sme sa porozprávali s rodičmi a vysvitlo, že táto problematika sa netýka jedine triedy C, ale
ani to, že sa nevedeli zhodnúť školské rady rodičov všetkých prvých ročníkov. To však
vysvitlo iba vtedy, keď sme sa s nimi počas prestávky rozprávali. Poväčšine by ani nevadilo
zlúčenie tried, poniektorým však áno. Ďalšia vec je to, že prečo sa to týka práve triedy C
a nie triedy A alebo B, je tiež otázne. Znova však musím skonštatovať, že sme o tom neboli
v dostatočnej miere informovaný. Nechápem, ako potom môžem dobre rozhodnúť, keď
nepoznám všetky okolnosti nehovoriac o tom, že sa musí prepustiť pedagóg. Medzičasom
však počujeme, že je aj taký, ktorý už päť rokov dovŕšil dôchodkový vek, ale nie ten pedagóg
bude pravdepodobne prepustení. Na základe nedostatočných informácií je veľmi ťažké sa
zniesť na dobrom rozhodnutí práve vtedy, keď sa jedná o najmenšiu vekovú skupinu. Mal by
som žiadosť na úrad, že keď už niečo predložia, tak aby bol ten materiál úplný, alebo nech si
to vyriešia v rámci svojich kompetencií, nakoľko aj na to bola možnosť. Chcel by som sa
naďalej pridružiť k otázke, ktorá už odznela ohľadom vytvorenia pracovných miest.
Chcel by som vedieť aká je koncepcia, či boli nejaké návrhy a návštevy, ale nie zo strán
podnikateľov k mestu, ale mesta smerom k podnikateľom. Či sú nejaké zámery, či sme sa už
pohli nejakým smerom, či je nejaká predstava o tom, aké odvetvie priemyslu by sa tu vedelo
uchytiť, alebo čo by sme vlastne vedeli ponúknuť. Myslím si, že keď už nie iným spôsobom,
ale aspoň štvrťročne alebo polročne by sa malo niečo predložiť pred zastupiteľstvo
a verejnosť práve preto, aby sme videli aspoň snahy. Ja sa pohybujem vo svete obchodu
a dobre viem, že keď chce mať niekto tridsať obchodných partnerov, tak ich musí navštíviť
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tristo a porozprávať sa s nimi, a potom možno s tridsiatimi bude vedieť uzatvoriť obchod.
Pomery sú takéto, ale bez takýchto postupov sa nič nestane. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Myslím si čo sa týka pomerov, že sú ešte horšie, lebo
keď vyhľadáme hoc desiatich, už je dobré keď sem príde jeden z nich. V poriadku, ďakujem
pekne. Pán Anton Marek.
A. Marek – ..... ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som chcel povedať, že pred
týždňom som položil otázku ohľadom Ondrejského jarmoku. Mnohí aj vtedy boli v tom
omyle, že Ondrejský jarmok sa viaže k meninám. Z fary som si vyžiadal a doniesol papier,
ktorý som rozdal každému. Keď zhorel kostol, tak jeho znova vysvätenie bolo v roku 1860.
Vtedy sa zhodlo na tom, že pamätný deň sa stanovil na poslednú nedeľu pred Sviatkom
Všechsvätých, aby sa na to vždy v tom stálom termíne spomínalo. K tomu sa datuje aj
Ondrejský jarmok. Aj minule som už spomenul, že keď už máme takúto tradíciu, tak ju aj
dodržujme a nepridružme ju k hocijakým voľbám. Nasledujúca vec sa týka zasadnutia MZ.
Myslím si, že každý rátal so zasadnutím na 17. decembra, a práve sme sa tu rozprávali
o tom, že keď budeme pokračovať, tak prídeme pravdepodobne 24. decembra.
Pravdepodobne dohliadajúc na túto skutočnosť rozhodlo vedenie, že stanovili termín na 10.
decembra, nakoľko pravdepodobne rátajú s pokračovaním 17. decembra. Považujem za
nepredstaviteľné, aby taký materiál ako je rozpočet, budeme vedieť prebrať a dokončiť na
jednom zasadnutí. Keď si však vezmeme, že dnes je 12. novembra a zasadnutie má byť 10.
decembra, tak zasadnutie rady by malo byť 03. decembra. Práve preto by som žiadal
vedenie, aby sa nestalo také ako doposiaľ, že jednotlivé komisie mali zasadnutia v rovnakom
termíne. Sú tu aj taký poslanci, ktorí sú zároveň v dvoch komisiách. Vyskytlo sa dva alebo aj
trikrát, že som sa nevedel zúčastniť na jednom zasadnutí komisie, nakoľko obidve boli naraz.
Práve preto by som žiadal to prebrať aj s predsedami komisií, ktorí sú aj prítomní, aby o tom
nerozhodovalo len vedenie. Bolo by dobré, keby tie komisie nezasadali v rovnakom čase.
Ďalej tu už kolega spomínal, že na ulici Petıfiho vyzberali asfalt z cesty. Vieme, že to
vyzberali, ale to ešte nevyrieši ten problém vodičov, ktorí prichádzajú od stanice, nakoľko
naďalej nebudú ešte vedieť odbočiť k nemocnici. Chcel by som sa spýtať, či zberajú len
asfalt, alebo môžeme očakávať aj nejakú inú zmenu v cestnej doprave na tejto časti. Vieme,
že by tam veľmi vyhovoval jeden kruhový objazd, a možno aj najviac v meste, ako si
myslíme. Nech nás nemýli to, že je aj na Kossúthovom námestí, lebo tieto spolu nesúvisia.
Netreba tak do stredu nič postaviť, ale ten objazd by vyhovoval najviac tu. Myslím si, že tým,
že teraz dajú do poriadku asfalt na tejto trase ešte túto problematiku odbočovania nevyrieši.
Ďalej by som mal jednu osobnú otázku. Predo mnou sú Obecné noviny. Prvé dva mesiace
som ich dostal, ale odvtedy nie. Neviem ako sú na tom ostatní poslanci, ale ja žiadam
kompetentného, aby si to preveril, lebo nechápem, že niekto dostane a niekto nie. Myslím si,
že tieto noviny by mal dostať každý poslanec, a jeho zabezpečenie by malo zabezpečiť
práve mesto. Chcel by som však ešte dodať, že v bode rôzne sme neprebrali petície, ale
otázky, ktoré sú aktuálne, a možno by sme na nich mali dostať odpovede ešte teraz.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ...... ďakujem pekne pán poslanec. Niektoré otázky sú také zložité, okrem
iného aj otázka vytvorenia pracovných miest, že v každom prípade je potrebné nachystať
adekvátnu písomnú odpoveď. Samozrejme prebiehajú rokovania, ale tie pomery sú nižšie.
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V každom prípade je však potrebné písomné zhrnutie, aby boli upovedomení aj občania o
tom, aké rokovania prebehli a ktoré ešte prebiehať budú, respektíve tie, ktoré sa z nejakého
dôvodu uviazli. Ďalej to, že dohliadneme na to, aby Obecné noviny dostal každý poslanec.
Odpoviem na tie otázky, ale napríklad ja som bral vyhlásenie pána Andruska, len ako
pripomienku k rozpočtu. V každom prípade nastane v tomto smere posun a navrhujem na
základe došlých náznakov, aby sme predbežné rokovanie ohľadom rozpočtu stanovili na 19.
novembra so začiatkom o 15.00 hod. na úrade. Pán vedúci už si naznačil, že tu budeš.....
I. Andruskó – ..... pán primátor prepáč, ale tento čas je veľmi krátky na to, aby to prerokovali
jednotlivé frakcie. Teraz je hneď víkend, a na budúci týždeň je aj štátny sviatok. Aj my by
sme to chceli prerokovať, i keď čas je na to veľmi krátky, ale ako som aj naznačil, materiál je
už nachystaný. Keď niečo navrhneme, musíme to zobrať odniekadiaľ. Nechcem sa zúčastniť
na takom rokovaní, kde sa budeme len hádať. My sa chceme dohodnúť, ale keď sa nedá, tak
radšej prídem na zasadnutie MZ, a tu hlasovaním poslanci rozhodnú ako rozhodnú. Pán
primátor prepáč, ale zdôrazňujem ešte raz, že sú prerozdelené položky. Hocičo chcem
zvýšiť, tak niečo niekde budem musieť znížiť. Ja sa tu budúci týždeň vo štvrtok nechcem
dohadovať a hádať. Chceme si sadnúť, riadne prerozprávať a potom hlasovaním sa
rozhodne ako bude ďalej. Keby bolo zasadnutie 24. novembra, tak to je ešte taký reálny
termín na prerokovanie. Tento termín navrhoval aj pán viceprimátor Keszegh.
L. Stubendek – ...... tak to bude 19. novembra so začiatkom o 15.00 hod. na úrade.
I. Andruskó – ..... prepáč pán primátor, pre nás to nie je vyhovujúci termín, je veľmi skorý.
L. Stubendek – ...... tak 24. novembra vyhovuje?
I. Andruskó – ..... áno, ale príde ten kto vie, a kto nie tak nie. Čím neskorší termín, tým
lepšie.
L. Stubendek – ...... v poriadku. Väčšine poslancov je dobrý termín na 24. novembra, ale
samozrejme môžete prísť, a svoje návrhy ohľadom rozpočtu môžete podať a predložiť
hocikedy. Ďakujem pekne. Ešte niečo by som povedal. V spojitosti s CVČ prebehli veľmi
dôležité rokovania. Ďalej samozrejme obhliadky musia vykonávať naši mestský policajti na
parkoviskách pri nákupných strediskách. Sú to naozaj veľmi dôležité poznámky
a pripomienky občanov. Obyvatelia nám však už naznačili a poďakovali, že v prípade
prítomnosti našich policajtov je už lepšia situácia, lebo už svojou prítomnosťou vzbudzujú
rešpekt a väčšiu disciplínu. Ohľadom parkovania ešte toľko, že pán viceprimátor Knirs je
práve na takomto školení ohľadom parkovacieho systému. S riaditeľom parkovacej
spoločnosti sme už viackrát rokovali v týchto dňoch, a spoločnými silami sa snažíme
o vypracovanie koncepcie. Na základe získaných poznatkov z iných miest by sa získané
poznatky zapracovali, ako aj to, čo by mohlo napomôcť v napredovaní života v tomto meste.
V poriadku. Vážené MZ, ďakujem každému za jeho prácu a sledovanie. Dovidenia.
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K bodu číslo 26 – Záver
Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 18.46 hod. poďakoval prítomným za účasť ako aj
divákom za sledovanie, a ukončil pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Komárne.

V Komárne, 12. novembra 2015

..................................................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ

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

Overovatelia

Ing. Konštantín Glič

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

Ing. František Rajko

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

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

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

•

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