MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 55936/47658/OOP-ZP2/2014

Komárno, 03. júla 2014

ZÁPISNICA
Z 39. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 03. JÚLA 2014 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:10 hod. otvoril a viedol
Ing. Béla Szabó, zástupca primátora mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Neprítomní - ospravedlnení: PhDr. Juraj Bača, PaedDr. Ágnes Héder, JUDr. Éva Hortai,
MUDr. Zsolt, Sebı, MUDr. Szilárd Ipóth.
Neskorší príchod hlásili: JUDr. Štefan Bende, Mgr. György Batta.
Pri otvorení zasadnutia neprítomná: JUDr. Mária Kanthová.
Ďalší prítomní:
- prednosta úradu
- hlavný kontrolór mesta
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Zástupca pána primátora vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí
sa pri otvorení rokovania prezentovali: 17. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Anna Szabóová.
K bodu číslo 1 Otvorenie programu

Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého

Návrhy na overovateľov zápisnice: - Ing. Alžbeta Jágerská,
- Ing. László Gyırfy.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1680/2014)

Pripomienky a návrhy k programu rokovania:
B. Szabó – v úvode som zabudol povedať, že pán primátor je na služobnej ceste a poveril ma
vedením zasadnutia zastupiteľstva. Pokiaľ má niekto nejaký návrhy a pripomienky k programu
rokovania, tak vás poprosím, aby ste ich uviedli. Nemá nikto, ďakujem. Teraz som dostal
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informáciu, požiadavku. Podľa programu rokovania bod. č. 13 je Danube LNG, ale žiadajú, aby
sme tento materiál stiahli z rokovania. Čiže bez tohto bodu programu rokovania prosím, aby
sme hlasovali o návrhu programu rokovania
/Výsledok hlasovania č. 2/:
celý program rokovania v tom zmysle ako uviedol Ing. Béla Szabó, zástupca primátora
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1681/2014)
K bodu číslo 2 Interpelácie
A. Jágerská – ďakujem za slovo pán viceprimátor. 3. apríla, na zasadnutí zastupiteľstva som
upozornila úrad na to, že na Záhradníckej ulici medzi BV TV a prechodom pre chodcov, na
chodníku, niekto ukradol, ešte vo februári poklop zo šachty. Vtedy odznel prísľub, že sa na to
pozrú a opravia to. Do dnešného dňa je to v takom istom stave. Približne pred dvoma týždňami
z BV TV na to dali provizórnu striešku, ktorá na to celkom nesedí. Je to takisto nebezpečné.
Chcem sa opýtať, či sa mieni úrad s týmto zaoberať.
B. Szabó – nakoľko zrejme ide o poklop na šachtu kanalizácie, poprosím pána riaditeľa
KOMVaKu, či o tom vedia.
G. Cséplı – áno, vieme o tom, ale nepatrí to nám.
B. Szabó – áno. Patus.
A. Patus – prepáčte. Viackrát sme oslovili spoločnosť Telekom. Im patrí tá šachta. Nie je vo
vlastníctve mesta.
B. Szabó – áno, ale pokiaľ je tam nebezpečenstvo úrazu, tak ich treba osloviť účinnejším
spôsobom a keď to nepôjde, tak mesto to bude musieť urobiť a potom im to vyúčtuje.
A. Jágerská – ďakujem.
B. Szabó – v poriadku, ďakujem.
PaedDr. Š. Bende – ja by som chcel interpelovať pána prednostu a pána Patusa, respektíve aj
poprosiť na určité veci. Teraz, keď chodievam častejšie so svojím vnúčikom po meste,
s potešením vidím, že na rôznych miestach v meste sa objavili nové hračky. Chcel by som sa
za to poďakovať každému, kto sa snaží aj týmto spôsobom sa pričiniť o výchovu detí v meste
a zároveň by som chcel poprosiť inžiniera Patusa, že teraz od 1. júla budú ešte viac pracovať tí,
ktorí nemajú zamestnanie, aby sa sústredili na detský park a aspoň týždenne, pretože strašne
veľa lístia, konárov tam popadá zo stromov a musíme to obchádzať. Chodieva tam týždenne
stovka detí, ten park by si to naozaj zaslúžil a keď sa bude pripravovať budúcoročný rozpočet,
tiež je to prosba viacerých rodičov, aby v okolí detského parku, keby tam boli chodníky, pretože
tadiaľ chodieva veľmi veľa mamičiek s kočíkmi a žiaľ sa len veľmi ťažko vedia dostať do
detského parku cez tie veľké kamene. Aspoň jednu hladkú cestu tam treba urobiť, pri tom
pomníku je už vyložená kamienkami, prípadne pokračovať v tej ceste. V správe pán Gráfela
o fontánach a je veľmi dobré, že sme takúto správu dostali, avšak mi tu chýba informácia
o dvoch fontánach, ktoré už roky nefungujú a dobre by bolo, keby sa aj s tými niečo dialo –
konkrétne ide o fontánu pred stanicou a takisto fontánu pred kúpaliskom, ktorá takisto už
desiatky rokov tam stojí a nepoznáme jej funkciu. Ešte jedna prosba, ktorú taktiež veľa občanov
pripomienkovalo, že tie schody pred stanicou sú vo veľmi zlom stave a dobre by bolo dať ich do
poriadku buď z budúcoročného rozpočtu, alebo až po ňom nasledujúcom. Stovky ľudí cez ne
prichádza do nášho mesta a hneď si urobia mienku, že nedokážeme pre našich obyvateľov,
respektíve pre tých, ktorí prídu do nášho mesta, zabezpečiť ani len poriadne schody. Ďakujem
pekne.
B. Szabó – ďakujem pekne. Poprosím pána inžiniera Patusa, chce odpovedať?
A. Patus – doplním. Schody pod železničnou stanicou nie sú majetkom mesta, ale majetkom
Železníc SR, takisto ako aj celá hrádza. Maximálne im môžeme tlmočiť požiadavku pána
poslanca. Ďakujem pekne.
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B. Szabó – tak by som aj poprosil, aby úrad oslovil v súvislosti s týmto Železnice SR. A ostatné,
čo sa týka rozpočtu, sa pokúsia kolegovia pripraviť v rámci možností. Čo sa týka upratovania.
Predpokladám, že pán inžinier Patus si to poznačil a zariadi to.
I. Andruskó – vážený pán viceprimátor, vážené dámy a páni. Chcel som interpelovať pána
primátora, ale nakoľko tu nie je, tak budem interpelovať pánov viceprimátorov. Prvá
pripomienka je ohľadom verejných obstarávaní. Dnes to bude téma, preto by som chcel
zdôrazniť, že máme tu dve také základné školy – ZŠ Komenského, ZŠ Eötvösa, pri ktorých sme
už minulý rok v októbri rozhodli v súvislosti s výmenou okien a ešte stále sa nezačala realizácia.
Chcel by som dostať odpoveď, že aká je situácia. Tu sú ale tri ďalšie základné školy – ZŠ
Jókaiho, ZŠ na Ul. Rozmarínovej, ZŠ na Ul. práce, takisto sme tam rozhodli o značnej sume, ba
dokonca väčšina kolegov bola ochotná odsúhlasiť aj pôžičku pre mesto. Tu, v materiáli je
uvedené že začnú v auguste, som skeptický a dovolím si povedať, že v auguste nezačnú,
avšak v tom prípade, je to voči riaditeľom nekorektné, že ich mesto vodí za nos, že začnú
v auguste. Možno sa to presunie na september, október, november. Čo však nie je priaznivá
situácia. Ako riaditeľ viem, že vtedy sa učí. Bude to načasované na obdobie pred voľbami, čo ja
nepovažujem sa správne. Tieto práce sa mali vykonať v júli a v auguste. Druhá vec.
Nepovažujem to za správne, a prosím, aby ste to tlmočili pánovi primátorovi. Dnes tu máme
veľmi veľa dôležitých materiálov a on tu nie je. On rozhoduje o termíne zvolania zastupiteľstva,
čiže nepovažujem to za pozitívne, že sa už pán primátor viac dní nezdržiava v meste. Toto som
chcel povedať aj v súvislosti s projektom LNG, ale dobre že ste to stiahli Béla, pretože je to taký
projekt, ktorý je vlastne o ničom. Rozprávali sme sa. Prináša 10 pracovných príležitostí pre
Komárno a obrovské riziká. Na zasadnutí rady sme mohli zistiť, že pán primátor sa veľmi veľmi
snažil napomôcť tomuto projektu. Veď zasadnutie rady je neverejné, ale on predsa len pozval
zástupcov spoločnosti. Som rád, že vedenie mesta to teraz vníma tak, že je zbytočné sa s tým
zaoberať. Mesto by viac stratilo ako získalo. Druhá vec. Chcel by som sa opýtať na správu
bytov. Dnes máme tému aj ohľadom rozšírenia činnosti organizácie COMORRA SERVIS a tam
je uvedený jeden bod, ktorým dostáva právu na správu bytov. Chcel by som sa opýtať dvoch
viceprimátorov. Mesto plánuje premyslieť správcovstvo bytov? Čiže v takom zmysle, že v meste
sú dvaja veľký správcovia bytov – Alternatíva a SBD, okrem toho sú menši ako napr.:
COMORRA PARK, atď., nezávisle od nás a je jedna spoločnosť, ktorá spravuje mestské byty.
Chcel by som sa opýtať od dvoch viceprimátorov, či je v pláne, že správu bytov prevezme
COMORRA SERVIS? Pretože potom dlhodobo zase vytvoríme také niečo obrovské, že
COMORRA SERVIS bude zase spravovať všetko – byty a rôzne iné veci. Takisto sa objaví
v tomto materiáli aj čistenie kanalizačných systémov, bude mať právo aj na obnovu
kanalizačných systémov. Chcem sa opýtať: COMORRA SERVIS chce prevziať určité
kompetencie KOMVaKu?! Keď sa niečo pokazí v meste, tak COMORRA SERVIS bude
opravovať kanalizačný systém? Týmto spôsobom dnes budeme upravovať zriaďovaciu listinu
COMORRA SERVIS, že tam vložíme správu bytov, a čistenie a údržbu kanalizačného systému.
Na toto by som teraz chcel dostať odpoveď od dvoch pánov viceprimátorov. Plánuje, alebo
neplánuje mesto reorganizáciu týchto dvoch oblastí? Ak áno, tak žiadam odpoveď aj na to, že
prečo. Druhá vec. Škoda, že tu nie je primátor, pretože v takomto čase ste nás zvykli informovať
o termínoch zasadnutia zastupiteľstva na druhý polrok. Žiadam pánov viceprimátor, aby
v závere rokovania odznelo, kedy budú zasadnutia rady a zasadnutia zastupiteľstva, aby človek
mohol plánovať. Ďakujem. A na čo teraz neviete odpovedať, poprosím vás o písomnú odpoveď,
avšak na správu bytov a čistenie kanalizačného systému žiadam aby ste teraz odpovedali.
Ďakujem pekne.
O 13:23 hodine prišla pani poslankyňa JUDr. Mária Kanthová.
B. Szabó – ďakujem. Neviem či chce niekto z kolegov odpovedať. Kým si to rozmyslia... čo
sa týka verejných obstarávaní ohľadom škôl, absolútne súhlasím s tebou, že to malo byť oveľa
rýchlejšie. Veci majú svoj objektívny a subjektívny dôvod, ale faktom je, že sa tieto verejné
obstarávania dosť naťahujú a nakoľko zákon dáva aj takú možnosť, že ich hocikto s hocijakým
dôvodom môže napadnúť, celé sa to ešte viac komplikuje. Na tie dve základné školy –
Komenského a Eötvösa, už prebehlo jedno verejné obstarávanie, ale pre tam vzniknuté chyby
a nakoľko napadli toto verejné obstarávanie, bude zrušené a znova vypísané. A teraz, tu je ten
problém o ktorom hovoril aj Imre Andruskó, že urobiť by to bolo najlepšie počas letných
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prázdnin. Teoreticky možnosť na to ešte je, ale aj ja sa bojím toho, že sa to predĺži, čo by veľmi
nebolo dobré. Čo sa týka obsahovej stránky ja k tomu viac dodať neviem. COMORRA SERVIS
– že prečo sú tam tie dve položky. Ja si nemyslím, že by chceli niečo prevziať od KOMVaKu. Ja
osobne neviem o tom, že by COMORRA SERVIS chcel spravovať mestské byty. Ak k tomu
kolega vie niečo povedať, tak vám povie. Avšak nevidím tu pána riaditeľa, je tu jeho zástupca.
Keď sa k tomu vie vyjadriť, že prečo je to tak, poprosil by som ho, aby odpovedal.
V. Novák – ďakujem za slovo. V súvislosti so správou bytov len toľko, že v uplynulých rokoch
sa zmenila miera správy bytov, ako taká. V podstate, mesto, v prvom rade, ak sa dobre
pamätám spravuje približne 250 sociálnych bytov a ako menšinový vlastníci aj iných správcov,
v podstate ináč financujeme správu. Len tá myšlienka, že zatiaľ máme zmluvu s Novozámockou
správcovskou spoločnosťou Handimexom, ktorá tieto byty spravuje. Zatiaľ je to len na úrovni
zvažovania, že tento typ správy, pretože sme to videli aj vo viacerých mestách, že keď ide
o menší volumen, aby to prípadne nespravovalo mesto, ale aby sme to dali do správy
menšiemu správcovi, možno by to bolo racionálnejšie, ale jednoducho, žiadny návrh v súvislosti
s týmto nebol. Takže ani je presne neviem, že prečo tam dal pán riaditeľ tieto položky. To ešte
ale neznamená, že tam nemôžu byť. Na toto máme nariadenie, je to v kompetencii
zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
I. Andruskó – ďakujem za odpovede, žiadam aj písomnú, pretože pán viceprimátor povedal, že
o tom nevie a určite to tak nebude. Druhý už pripustil, že sa o tom zvažuje. Chcel by som teda
vedieť, že či áno, alebo nie. Pretože ak áno, tak ako si to mesto predstavuje. Čo bude... mne je
jedno, že kto je správcom, ale nech sa o tom nerozhoduje pod pokrievkou, ale s jasnými
pravidlami hry nech povie vedenie mesta a nie na poslednú chvíľu, že COMORRA SERVIS
dostane túto právomoc, pričom zástupca pána riaditeľa taktiež o tom nevie, pretože potom je to
úplne zbytočné zapísať to do zriaďovacej listiny, keď nikto nevie prečo je správa bytov zapísaná
do zriaďovacej listiny. Ja z toho vychádzam, triezvym sedliackym rozumom – ak niečo zapíšem
do zriaďovacej listiny, tak to chcem aj vykonávať, pretože ináč načo to tam písať. Pán
viceprimátor už ako tak naznačil, že by to bolo možné, čiže podľa mňa už rokovania boli, ale
v tom prípade treba poctivo povedať, že mesto sa chystá na takúto vec. V poriadku, ak je to
právne v poriadku, že naša organizácia bude spravovať byty, len zase je tu veľký otáznik,
COMORRA SERVIS pomaly už všetko dostal na čo bol založený – šport, práva nehnuteľností,
pretože už pomaly zase bude robiť všetko a vrátime sa k modelu spred 20-tich rokov, keď jedna
spoločnosť spravovala nehnuteľnosti, všetky byty. Ak to je cieľom, treba povedať a nie týždeň
predtým sa začnime o tom hádať. Ďakujem pekne.
V. Novák – nezavádzaj! Netvrď niečo také, čo ešte neexistuje, milý pán kolega poslanec.
Žiadne rokovania neboli, ani zo strany pána primátor, ani z našej strany. Nerokovali sme o tom,
že by COMORRA SERVIS ako taký, spravoval byty, ale dovoľte nám, aby sme nielen na pol
roka dopredu rozmýšľali, ale na 4, 5 rokov dopredu. Druhá vec je, že vieš veľmi dobre, že
všetky takéto rozhodnutia sú na zastupiteľstve, takže nepodnecuj k tomu, že „na poslednú
chvíľu“ a že „my dvaja rozhodneme,“ toto neexistuje, ale to, aby sme uvažovali, to nemôžeš
zakázať. Ďakujem.
I. Andruskó - nechcem sa tu hádať, len tak potom by som poprosil pána viceprimátora, aby
sme dodržali rokovací poriadok, pretože pán viceprimátor Novák už nemal právo na mňa
reagovať. Už ani ja by som nemal právo, ale... Béla poprosil by som ťa, nakoľko ja som
interpeloval, tak so mnou sa to malo uzavrieť. Teraz využijem príležitosť a reagujem. Neverím,
že rozmýšľate dopredu na štyri, päť rokov. O zmene takejto zriaďovacej listiny sa môže
rozhodnúť behom jedného, dvoch mesiacov. Čiže ja som o tom presvedčený, že toto
rozhodnutie sa už zrodilo, neviem na akej úrovni na mestskom úrade, pretože tak by sme nedali
správu bytov do zriaďovacej listiny a zriaďovaciu listinu je možné behom jedného, dvoch
mesiacov meniť. Nehovorme o tom, že rozmýšľame dopredu na štyri, päť rokov, pretože to nie
je pravda. Za posledné štyri roky som nemal také skúsenosti, že by vedenie mesta rozmýšľalo
na štyri, päť rokov dopredu. Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem. Čo sa týka zriaďovacej listiny, na to by vedel odpovedať pán riaditeľ. Ja,
ako poslanec by som nepovažoval za dobré, keby COMORRA SERVIS prevzal hocakú správu
bytov. Tak ako to pred chvíľou odznelo, má dosť práce. Toto by sa dalo riešiť tak, že keď sa
dostaneme k tomu bodu rokovania a bude návrh aby sme tú položku odtiaľ vybrali... a prijali by
sme to s tou zmenou. Ďakujem.
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Cs. Cúth – ďakujem za slovo pán viceprimátor. Dve témy by som chcel oživiť. Jedna je tu po
dlhšej prestávke, druhá odznela aj na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Moju prvú
otázku by som odštartoval odtiaľ, že pravda náklady občanov v poslednom období vzrástli, ba
dokonca aj za posledné roky a žiaľ, niektoré aj vďaka mestu. A zrejme by bolo dobré keby sme
vedeli pomôcť občanom mesta, obzvlášť tým, ktorí sú na to odkázaní, napr. aby dostali rôzne
zľavy pri niektorých službách, ktoré využívajú. Za éry predchádzajúceho primátora už bola
takáto iniciatíva pod názvom – vernostná karta. Tá v tomto cykle odumrela a viackrát som
interpeloval pána primátora v tejto veci. Dostal som takú odpoveď, že ani sa nemienia s touto
záležitosťou zaoberať. Z toho dôvodu, zase, rozoberám túto vec, lebo pred týždňom, týždňom
aj pól som čítal, počul v rádiu, alebo som čítal v novinách, teraz už neviem presne, ale napríklad
teraz ju zavádzajú v Egeri, ale takisto dobre funguje aj na Siófoku, alebo vo viacerých mestách
napr. v Maďarsku, ale aj v Slovenských mestách. V skutočnosti sa len chcem opýtať, že ani
naďalej sa s tým nemienia zaoberať? Pretože vyzerá to tak, že v iných mestách sa to osvedčilo
a môže to byť dobre fungujúca vec a oplatilo by sa to rozvinúť, prípadné chyby korigovať,
ale nie celé zrušiť. Moja druhá otázka je – viackrát som sa už opýtal, naposledy sa na to opýtal
Imre Andruskó, či suma za budovu „Ruského domu“ už prišla na účet mesta a po tomto
všetkom sa s obavami pýtam - skutočne to bol taký veľmi dobrý obchod pre mesto?! Ďakujem.
V. Novák – odpovedať viem na druhú otázku. Keďže sa nám nepodarilo zvolať valné
zhromaždenie, na žiadnu intervenciu... na sročku, kde sme majitelia, sme podali žalobu. Termín
pojednávania je stanovený na 2. september. Toľko. Ďakujem.
B. Szabó – čo sa týka tej prvej otázky ohľadom vernostnej karty, neviem dať konkrétnu
odpovede, ale hovoríme o nákladoch občanov a prípadných úľavách. Systém úľav, hoci aj naše
mestské organizácie, hoci aj iný podnikateľ dokáže riešiť aj bez vernostnej karty. Otázka je, či je
vôľa. Ešte raz – samotnú vernostnú kartu teraz nechcem rozoberať, že čo prečo nie. Máš
pravdu, momentálne toto nefunguje. Nie je. Ďakujem.
T. Varga – pán primátor 13. júna podpísal zmluvu so spoločnosťou Legal Tender v zmysle
ktorej táto spoločnosť bude manažovať, respektíve poskytovať poradenstvo pre mesto
v súvislosti s verejným obstarávaním na obnovu pevnostného systému, respektíve
rekonštrukciu. Hodnota tohto je 2,5 mil. eur. Zaujímavé je, že odmena pre túto spoločnosť by
sa zmestila do 9.900 eur, pravda, zmestí sa to ešte do právomoci primátora. Nakoľko vieme, že
mesto v oblasti verejného obstarávania nedosiahlo veľké úspechy, preto by som sa chcel
opýtať a dozvedieť sa, že s pomedzi ktorých spoločností, pán primátor, vybral práve túto
spoločnosť, a prečo práve túto spoločnosť, na základe akých kritérií a aký je scenár v tom
prípade, ak mesto nevyhrá tento projekt za 2,5 mil. eur. Na moju interpeláciu žiadam aj
písomnú odpoveď.
B. Szabó – opýtam sa kolegov, či sa k tomu chcú vyjadriť. Ja o tomto neviem, čiže neviem
odpovedať. Novák.
V. Novák – nemal som možnosť preskúmať, alebo posudzovať, čiže neviem o akú zmluvu ide.
Ľ. Gráfel – táto zmluva súvisí s obnovu budovy kasárne tak, že verejné obstarávanie treba
dopredu pripraviť keby sme, veľmi dúfam, získali 2,5 mil. eur z regionálneho operačného
programu, aby bol zhotoviteľ, pretože 1 rok je na realizáciu. O výbere – na to teraz neviem
odpovedať. Bolo to zabezpečené v rámci mesta, v rámci verejného obstarávania, cez oddelenie
verejného obstarávania. Zmluva bola pripravená našou právničkou a je to urobené tak, že
v prípade keď získame finančné prostriedky, tak tá suma bude vyplatená celá, tak ako je to
uvedené v zmluve – je zverejnená na internete. V prípade, že nebudú získané finančné
prostriedky, tak len 10% z tejto ceny. Ja si myslím, že tá zmluva, z mojej strany ja korektná, ale
záleží od toho, či získame finančné prostriedky z regionálneho operačného programu – 3.1b
Posilnenie kultúrneho dedičstva.
B. Szabó – ďakujem. Žiadal si aj písomnú odpoveď, takže by som poprosil, aby bola
pripravená.
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán viceprimátor. Aj mne je ľúto, že tu nie je pán primátor, veď,
aj predtým som už častejšie vyčítal to, že veľmi zriedkakedy zvoláva zasadnutia. Materiály sa
nakopia, len nás potom súria, nie je čas na podrobnejšiu výmenu názorov, pritom problémy sú,
vo viacerých prípadoch, vážne. Aj z tých málo príležitostí sa stáva, že on tu nie je. Takto je
skutočne ťažké prediskutovať záležitosti. Prvá vec na ktorú by som sa chcel opýtať je trhovisko.
Pozrel som sa na to, že presne pred 21 mesiacmi, čiže v októbri 2012, spomenulo vedenie
mesta, že by chcelo otvoriť nové trhovisko a týmto zavrhli iniciatívu civilov. Ani po 21
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mesiacoch, s tým, že nie sú žiadne prekážky ani z ministerstva, ani z verejného obstarávania,
žiadne takéto prekážky nestoja pred mestským úradom, ešte stále, žiaľ nevieme kedy otvorí
toto trhovisko. V súvislosti s týmto by som mal dve otázky a bol by som veľmi rád, keby som
dostal aj písomnú odpoveď – kedy konečne otvorí nové trhovisko, pretože mi na to nedokázali,
ani skorej odpovedať a či sa dá vedieť, že v zmysle priehľadného financovania, koľko presne
stáli výdavky. Toľko vieme, že tu a tam si odštipli nejaké sumy. Odznelo, že prv preto stál
Ondrejský jarmok 40 tisíc eur, pretože tu odštipli z určitých položiek, tam odštipli z určitých
položiek. Momentálne nikto nevie povedať, že koľko to mesto stojí. Myslím si, že to nie
transparentný spôsob míňania peňazí a občania majú plné právo vedieť, koľko presne toto
stálo. Podobne ako kolegovia, aj ja by som chcel spomenúť otázku škôl. To aby boli okná
vymenené sa už pomaly týka 2 tisíc školákov. Prijali sme to s veľkou radosťou a myslím si, že
je to aj určité vysvedčenie tohto vedenia, že ani po 10-tich mesiacoch nevieme, kedy bude
uzavreté toto verejné obstarávanie. Ak by to bol prvý prípad, tak si poviem: „stáva sa...,“ ale
teraz už skoro nevieme o žiadnom takom prípade, kedy verejné obstarávanie prebehlo
korektne. Kto vie o takom, nech povie. Za toto vedenie, ani jedno jedine verejné obstarávanie
s väčšou sumou neprebehlo prijateľným spôsobom. Myslím si, že to hovorí samo za seba. Žiaľ
nedokážu dať odpoveď vedeniam škôl a napríklad na ZŠ Ul. práce, kde som v školskej rade, sa
chystajú tak maľovať, že okolo okien nebudú maľovať. Otázka už odznela, tiež by som chcel
dostať odpoveď, kedy sa to zrealizuje. Ľutujem, že tu nie je pán primátor, pretože sa to týka
jeho volebného programu. Viackrát zdôrazňoval, že na získanie fondov z EU vytvorí projektové
oddelenie. Veľmi veľakrát spomenul vo svojom programe, že koľko finančných prostriedkov
donesie z vonka. Myslím si, že hlavný kontrolór vo svojej správe k záverečnému účtu sa
vyjadril, že v tejto veci to je úplne fiasko, nakoľko sa viacnásobne znížila tá suma, ktorá
prichádza do Komárna hocakým spôsobom. Žiaľ, nevieme ani o jednom takom projekte, ktorý
za uplynulé 3 roky sa pripravil a bol úspešný. Vieme o takom projekte, ktorý bol vypracovaný
ešte skôr a potom sa zrealizoval v tomto období, avšak o takom, ktorý bol vypracovaný teraz
v týchto rokoch a aj zrealizovaný, o takom neviem. Vieme veľmi dobre v akom stave sú
inštitúcie v našej správe – plaváreň, kúpalisko, volejbalová hala, termálne kúpalisko. Aj dnes
budeme hlasovať o 20 tis. eurách, aby sme v prípade plavárne zase niečo zaplátali. Pred
niekoľkými mesiacmi sme hlasovali o 20 tis. eurách v prípade termálneho kúpaliska, minulý rok
na jesenň o 50 tis. eurách. Plátame tieto naše inštitúcie.
B. Szabó – poprosím pána poslanca aby položil otázku, toto sú interpelácie. Podľa mňa úplne
ináč sa snažíš podať veci.
B. Keszegh – chcel by som sa opýtať od pána primátora a veľmi rád by som videl jeho
písomnú odpoveď, že koľko projektov pripravili, aby na tieto inštitúcie získali finančné
prostriedky z cudzích zdrojov, nie úspešné projekty, len podané projekty. Koľko takýchto
projektov bolo, nie úspešných, len podaných, že či vôbec boli nejaké snahy. Moja posledná
otázka je, že z akého dôvodu, podľa mojich informácií, v budove Harčášu nefungujú kamery
a mestská polícia aj pripravila odstránenie tejto poruchy. Aký je dôvod, že tie kamery (27+3) od
začiatku roka nefungujú a aký je dôvod, že túto možnosť mesto nevyužije, veď vieme, že ide
o problematické miesto. Podotýkam, že aj rozšírenie kamerového systému bolo súčasťou jeho
volebného programu. Ďakujem pekne. Žiadam písomnú odpoveď.
B. Szabó – poprosím kolegov, keď na tieto otázky vedia, alebo chcú odpovedať, aby
odpovedali.
Ľ. Gráfel – je len spätne na tieto tri roky, len čo sa týka môjho odboru – bol podaný projekt na
300 tis. eur, ktorý bol úspešný, z ktorých ešte aj teraz prebieha obnova a vyčistenie starej
pevnosti. Každý rok z tzv. „Obnovme si svoj dom“ z ministerstva kultúry na pamiatky sa nám
podarilo získať dotáciu - v tomto roku 46, alebo 47 tis. eur. Ročne podávame 3, 4 projekty
z ktorých sa nám občas podarí získať 1, 2 projekty. Na ostatné neviem odpovedať.
B. Szabó – ďakujem. Prípadne ešte pani inžinierka Besse ohľadom verejného obstarávanie –
výmena okien.
K. Besse – ani ja už neviem od toho oveľa viac povedať, než to čo tu už odznelo. S veľmi
veľkým šťastím by sme mohli začať koncom augusta, ak sa nám podarí urobiť verejné
obstarávania tak, že sa nikto, kto nevyhral, neodvolá. Žiaľ, doteraz sa vždy stalo, že každý kto
nevyhral podal odvolanie a tým pádom sa ukončenie posúva o deväť týždňov. Ale škôlky,
celkom pravdepodobne, búdu všetky urobené, nakoľko tam ide o menšie sumy a verejné
obstarávanie dokáže urobiť aj úrad. Len toľko viem k tomu dodať.
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B. Szabó – ďakujem pekne. Čo sa týka kamerového systému na Harčáši. Problém je tu zväčša
vo vandalizme, ale zrejme aj v niekdajšej realizácii. K tomuto kamerovému systému sme dostali
takú odbornú správu, v ktorej je uvedené, že nemá zmysle ju opraviť, pretože je v takom zlom
stave. Nechcel by som sa do toho zahĺbiť do takej miery, že zodpovednosť... vtedy keď zničili
prvú kameru, alebo časť vedenia, prečo vtedy kompetentné osoby neurobili žiadne kroky?!
Teraz je žiaľ v takom stave, že na opravu treba takmer takú istú sumu ako voľakedajšia
obstarávacia cena. Nezávisle od toho, rozvoj kamerového systému, odhliadnuc od Harčášu, sa
uskutočnil minulý rok a ctené zastupiteľstvo bolo o tom informované a tie kamery aj fungujú a sú
aj pozitívne ohlasy, ale samotný Harčáš, by som tu teraz nerozoberal. V zmysle požiadavky
úrad pripraví odpoveď. Ďakujem pekne.
K. Glič – viacerí občania ma oslovili s takou otázkou, že so stavom hotela Európa. Viem, že nie
je v kompetencii mesta, ale stav tohto hotela je veľmi zlý a dosť zle vplýva na vzhľad nášho
mesta a hlavne tam v centre, kde prechádzajú ľudia k nám z Maďarska a opačne. Chcel by som
sa opýtať, či mesto má nejaké vedomosti o tom, že čo s týmto hotelom bude. Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem za otázku, opýtam sa kolegov, ale myslím si, že mesto nemá na to žiadnu
kompetenciu ani páky, aby zasiahlo v tomto prípade. Len konštatovať vieme ten stav, ktorý si
pred chvíľočkou hovoril. Ja tak viem, že je to na dražbe, ak sa nemýlim a má to v rukách
niektorá banka. Je mi to ľúto, naozaj je to problém, týka sa to celého mesta, ale nevieme
zasiahnuť. Opýtam sa ešte kolegov. Nevieme dať inú odpoveď. Dobre ďakujem. Pán poslanec
Gajdáč.
O. Gajdáč – ďakujem. Vážení prítomní, ja by som v súvislosti s parkovacím systémom. Určite
takmer všetci ste si všimli, že niektoré parkovacie miesta v meste sú vyznačené modrou farbou
oproti tomu čo boli doteraz len bielou a mnohí občania s tým majú problém a nevedia či môžu
na tých modrých parkoviskách parkovať keď si zaplatia peniaze do automatu, alebo nie a ja sa
priznám, že som im nevedel dať uspokojivú odpoveď a ani viacerí kompetentní čo som sa ich
zatiaľ pýtal. Takže otázka je či to má nejaký rozlišovací zmysel – modré a biele parkovisko
alebo nie. Ak má, tak aký. Pokiaľ viem my sme tu jednali o tom, že by sme rezidentné miesta
ako také zrušili, že sa môž parkovať voľne kdekoľvek. Niekto platí, niekto je rezident, ale
v podstate to nebude obmedzené, že kde kto môže parkovať. Na toto by som prosil odpoveď
a aj informovať občanov prostredníctvom médií, teda mestskej televízie a dostupných médií,
aby vedeli. Ďakujem.
V. Novák – len veľmi krátko. To bol návrh parkovacej spoločnosti, aby boli rozlíšené tie
parkoviská, ktoré sa používajú na tieto karty, ktoré sa týkajú toho 100 eurového návrhu, ktorý si
ty navrhol. To znamená pre zamestnancov, ktorí vedia preukázať príčinnú súvislosť
s parkovaním a pracovným pomerom v okolí. Nie je to žiadne obmedzenie. V utorok sa máme
stretnúť s parkovacou spoločnosťou, že by sme chystali taký blok, konkrétne k informácii,
pretože parkovací systém je účinný od 1. júla. Sú tam ešte tzv. nedorobky, ale na návrh,
požiadanie občanov už sa začali predávať všetky formy rôznych kariet. Týka sa to tých, ktorí
napríklad žijú v historickej časti mesta a ďalších, takže je to v pohybe s tým, že tento týždeň
dokončili označenia všetkých parkovísk a v ďalších Komárňanských listoch vyjde informácia.
V mestskej televízii by sme chceli tiež, len problém je, že mestskú televíziu asi 80% ľudí nevidí.
To vám teraz čestne prehlasujem, že nevidí, nepozerá a vďaka tomu, že mestská televízia nie
je schopná dať aspoň do novín, napriek našej požiadavke, že o akú anténu, ako je možné tento
signál chytiť. Vidia to tí, ktorí majú káblovú televíziu vlastne cez Digi TV. V ostatných častiach
mesta obyvateľstvo toto vysielanie nevidí, ale odhliadnuc od toho, využijeme všetky prostriedky
aj na webovej stránke, aby táto informácia, koncom týždňa, bola hotová.
O. Gajdáč – nedostal som odpoveď na to, či tá modrá farba a biela má rozlišovaciu funkciu.
Čiže keď občan ide hodiť jedno euro do bankomatu, môže parkovať aj na modrom aj na
bielom? Môže. Ďakujem, to je už odpoveď. Občan, ktorý si zakúpil rezidentnú kartu tú sto
eurovú, teraz si to pekne povedal, že ja som to navrhoval, ja som navrhol výšky platebne, ale
v poriadku, čiže aj rezident môže parkovať kdekoľvek. Rezident len v modrom? A občan, ktorý
platí do bankomatu môže stáť aj v modrom, aj v bielom. Áno, takto som presvedčený, že takto
sme to odhlasovali a takto si myslím, že to bude dobre. Ďakujem.
B. Szabó – ďakujem pekne. Na predkladanie ďalšieho bodu rokovania by som poprosil
prednostu úradu – Informatívna správa o plnení uznesení.
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K bodu číslo 3 Informatívna správa o plnení uznesení – TE 1949/2014
Predkladateľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, prednosta úradu
I. Dubány – budem máličko agresívny k predkladateľovi a to preto, lebo ak ste si prečítali
materiál, milí kolegovia, tak ste si mohli všimnúť, že pri viacerých uzneseniach je pri plnení
napísané, je tam text a potom nasleduje: „uznesenie sa vypúšťa z evidencie kontroly.“ Ak
predkladateľ naďalej trvá na tom, aby tá veta „uznesenie sa vypúšťa z evidencie kontroly“
tam zostala, tak potom žiadam predkladateľa, aby sme všetky uznesenia, ktoré sú v materiáli
uvedené, prerokovali po jednom, a rozhodnime, či ich necháme, alebo vypustíme. Pretože ak
toto odsúhlasíme, tak všetky uznesenia, ku ktorým si napísal „ uznesenie sa vypúšťa
z evidencie kontroly“ budú vypustené z uznesení a ďalej sa s nimi nebudeme zaoberať, lebo
na ne zabudneme. ... Ešte raz, buď s predkladateľom prerokujeme všetky uznesenia, kde
je uvedená táto veta, alebo predkladateľ stiahne tú vetu: „vypúšťa z evidencie kontroly“
všade kde je uvedená. Tieto dva návrhy mám, čiže nech rozhodne predkladateľ.
Ľ. Gráfel – ďakujem pánovi poslancovi Dubányovi, že takto sa k tomu postavil. Ja som aj troška
očakával túto reakciu od cteného mestského zastupiteľstva, ale v žiadnom prípade nie v tom, že
by som chcel prekročiť nejakým spôsobom právomoci predkladateľa, respektíve toho, ktorý robí
informatívnu správu o plnení týchto uznesení. Súhlasím s tým návrhom, ktorý povedal pán
Dubány že to: „uznesenie sa vypúšťa z evidencie kontroly,“ vynechať, všade tam, kde to
je. Ja na budúce zastupiteľstvo aj s konzultáciou s tými, ktorých sa to týka prejdem ešte raz
a potom už naozaj predložím také, ktoré budú vyslovene relevantné.
O 14:08 hodine prišiel pán poslanec Mgr. György Batta.
/Výsledok hlasovania č. 3/:
návrh na uznesenie – berie na vedomie informatívnu správu o plnení uznesení
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1682/2014)
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh na uznesenie – zmena uznesenia č. 1273/2013
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1683/2014)
/Výsledok hlasovania č. 5/:
návrh na uznesenie – zmena uznesenia č. 1542/2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1684/2014)
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K bodu číslo 4 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 – TE 1950/2014
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta
L. Gyırfy – ďakujem za slovo. Evidujem, že už je neskoro pripomienkovať tento materiál,
nakoľko ide o vyvesený materiál, ktorý bol týmto ukončený. Avšak v bode č. 5 ma zaujal návrh
kontroly na II. polrok ohľadom verejných obstarávaní, preto navrhujem buď doplniť ako bod č. 6,
ale ja som to napísal ako zvlášť návrh na uznesenie, ktorý by som chcel v zmysle toho bodu č.
5 navrhnúť ctenému zastupiteľstvu na prijatie, s nasledovným znením: „Mestské
zastupiteľstvo v Komárne poveruje Mgr. Miklósa Csintalana, hlavého kontrolóra mesta
Komárno vykonať kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní pri výpise a pri vyhodnotení verejného obstarávania zákazky: Štúdia
realizovateľnosti a investičný zámer – Krytá plaváreň a krytá ľadová plocha,
s podrobným položkovitým vyhodnotením splnenia požadovaných podmienok účasti
a kritéria výberu podľa výzvy Mesta Komárno na predloženie cenovej ponuky zo dňa 18.
09. 2013. Termín: nasledujúce zasadnutie MZ. Zodpovedný: hlavný kontrolór.” Bol by som
rád, keby ste podporili tento návrh.
/Výsledok hlasovania č. 6/:
Ing. László Gyırfy – návrh na uznesenie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1685/2014)
/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh na uznesenie k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na
2. polrok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1686/2014)

K bodu číslo 5 Návrh na zrušenie Zásad poskytnutia sociálnej pomoci z roku 1998 – TE
1946/2014
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru
/Výsledok hlasovania č. 8/:
návrh na uznesenie – zrušenie Zásad poskytnutia sociálnej pomoci z roku 1998
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1687/2014)

9

K bodu číslo 6 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby
do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Komárno – TE 1943/2014
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru

B. Keszegh – nie je žiadnym tajomstvom, že nalieham na to, aby sme znížili počet poslancov
k pomeru počtu obyvateľov, pretože počet obyvateľov v týchto dňoch klesol pod hranicu 34 tis.
Myslím si, že aj z hľadiska úspor a aj z iného hľadiska by zníženie poslancov na 21 bolo
oprávnené. Chcem zdôrazniť, že pán kolega Benyó mal návrh na 17 poslancov, ktorý vtedy
nedostal podporu, ale myslím si, že by sme ho nemali prehliadnuť. So samotným predloženým
materiálom nemám problém, ide o veľmi dobre pripravený materiál, ale ja by som veľmi pekne
poprosil kolegov aby podporili návrh na uznesenie, aby na nasledujúce zasadnutie, keď
budeme o tom rozhodovať, nakoľko teraz to veľmi vyzerá tak, že určitá časť kolegov teraz
o tomto nechce rozhodnúť, aby vtedy keď budeme o tom rozhodovať, boli vypracované návrhy
na modely s počtom poslancov 17 a 21.
I. Andruskó – mal by som procedurálny návrh, aby sme dnes definitívne nerozhodli. Dnes má
každý kolega možnosť podať svoje návrhy. Nech sú zapracované do tohto materiálu
a začiatkom septembra môžeme o tom hlasovať.
Z. Benyó – ... ja som nadviazal na predložený materiál ku ktorému sa každý vyjadril, že je
prijateľný, a vypracoval som ešte niekoľko alternatív – tabuľku, v ktorej, samozrejme mojou
srdcovkou je alternatíva so 17 poslancami. Samozrejme, ak to pre väčšinu poslancov nie je
prijateľné, tak pre mňa sú ešte prijateľné alternatívy s počtom poslancov 19, alebo 21, ktoré sú
taktiež vypracované v tabuľke. (Materiál rozdal pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó priamo na
zasadnutí mestského zastupiteľstva.)
O 15:06 hodine prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.
B. Szabó – jeden jediný dotaz. Procedurálny návrh odznel vo faktickej poznámke, lenže vtedy
sa procedurálne návrhy nemôžu dávať. To len aby sme sa snažili dodržiavať rokovací poriadok.
Boli dva pozmeňujúce návrhy – prvý je Bélu Keszegha, potom kolegu Benya a potom, keď sa
k tomu dostaneme, tak budeme hlasovať podľa jednotlivých alternatív – 1., 2., 3. alternatíva. Ja
viem dať hlasovať len na to, čo ste napísali, takže prečítam návrh poslanca Keszegha:
„Vypracovať alternatívne návrhy na určenie volebných obvodov so 17, 19 a 21
poslancami. Termín: ďalšie zasadnutie.“ Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 9/:
Mgr. Béla Keszegh - návrh na uznesenie ako prečítal zástupca pána primátora Ing. Béla
Szabó
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1688/2014)
B. Szabó – návrh je prijatý, tým pádom ostatné návrhy sú irelevantné.
O 15:22 hodine pán viceprimátor Ing. Béla Szabó nariadil 10 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 15:44 hodine.

K bodu číslo 7 Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru
Komárno, n. o., so sídlom Jókaiho ul. 16, 945 01
o priznanie finančnej dotácie – TE 1905/2014
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Komráno, IČO 42052980, žiada

/Výsledok hlasovania č. 10/:
návrh na uznesenie 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 : 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1689/2014)

K bodu číslo 8 Návrh na zmenu Stanov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a. s. – TE 1602/2014
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora mesta
/Výsledok hlasovania č. 11/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 20
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 14
Nehlasoval: 1
návrh neprešiel (č. uznesenia 1690/2014)

K bodu číslo 9 Upozornenie prokurátora č. Pd 66/2014/4401-3 podľa § 28 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a iné TE-1900/2014
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta
/Výsledok hlasovania č. 12/:
návrh na uznesenie k upozorneniu prokurátora Pd 66/2014/4401-3 podľa § 28 zákona
č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
iné
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1691/2014)

K bodu číslo 10 Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru
1. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2014 – TE 1902/2014
/Výsledok hlasovania č. 13/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 20
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Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1692/2014)
2. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta v roku 2014 – TE 1915/2014
/Výsledok hlasovania č. 14/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených
primátorom mesta Komárno v roku 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 20
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1693/2014)
3. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK a.s. – TE 1828/2014
Predkladateľ: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ KOMVaK a.s.
I. Andruskó – mal by som návrh. Samotné uznesenie pozostáva z piatich bodov – A/, B/, C/,
D/, E/. Chcel by som navrhnúť, aby body C/ a D/ vypadli, pretože nechápem, prečo treba
požiadať vedenie správnej rady aby rozviazalo zmluvu s audítorom. Keď audítorská spoločnosť
vykoná nejakú prácu, tak je za to zodpovedná. Z tohto bodu C/ mne vyplýva, že vedenie mesta
nedôveruje tejto spoločnosti. A v bode D/ zase požiada primátora aby vybral audítora pre
spoločnosť. Taktiež to nechápem.
G. Cséplı – ako predkladateľ prijímam tento návrh.
JUDr. Š. Bende – len toľko som chcel, že ešte predtým ako prijmeme toto uznesenie, že je
chyba v uznesení, v bode B/: „schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti
za rok 2013 mimo bodu IV. 4b),“ a jedno b je tam navrch, takže aby sme to vybrali
z uznesenia, lebo je to nad rámec, aby sme nemali taký problém, ako teraz sme mali
z prokuratúry, že nemôžme splniť to uznesenie.
G. Cséplı (prečítal nasledovný návrh na uznesenie) – „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/
berie na vedomie 1. výročnú správu za rok 2013, 2. finančnú analýzu za rok 2013 – a) rozbor
výsledkov hospodárenia za rok 2013, b) rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2013,
3. stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke; B/schvaľuje“ to isté čo som vymenoval, čiže
výročnú správu a finančnú analýzu, „3. použitie čistého zisku za rok 2013 v sume 2.228 eur –
100% Mesto Komárno, 4. uskutočnenie auditu za rok 2014 audítorom SISA auditing;
C/schvaľuje vysporiadanie komplexného nájomného za rok 2014 nasledovne: a) úhrada
hotovosti pre mesto vo výške 265 551,35 eur, b) vytvorenie investičného rámca v sume rozdielu
medzi hotovosťou a celkovým nájmom určeným pre rok 2014“ lebo nám to ešte nie je známe,
„2. plán investícií spoločnosti“ akože beriem pripomienku pána inžiniera, že doložím čo si
žiadal, „D/ poveruje a splnomocňuje MUDr. Antona Mareka, primátora mesta zastupovaním
Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK,“ atď. „a ako náhradníka
zástupcu primátora.“ Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem, žiadam odovzdať písomne, avšak mám s tým malý problém, pretože tento
návrh je úplne iný ako predkladaný návrh a obsahuje takú časť o ktorej nebola ani rozprava.
Zrejme toto takto je neprijateľné. O čom my vieme hlasovať je ten návrh, ktorý bol predkladaný
a odznela k nemu taká požiadavka že bez bodu C/ a D/. Toto akceptoval prekladateľ.
G. Cséplı – je to tak.
B. Szabó – a potom mal ešte pripomienku JUDr. Bende, že je tam jedno b) navyše...
G. Cséplı – aj to som prijal.
B. Szabó – čiže ja o tomto dám hlasovať. Ľutujem ale tento druhý návrh je úplne iný. Mali sme
rozpravu o výsledku hospodárenie, ale toto nie je o tom. Čiže ešte raz, žiadam ctené
zastupiteľstvo, na predložený písomný návrh na uznesenie, ktorý je v materiáli, o tom budeme
hlasovať s tou zmenou že body A/ a B/ zostávajú, body C/ a D/ vypadávajú a bod E/, ktorý
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hovorí, že „poveruje splnomocňuje primátora...“ to nebude bod E/ alebo bod C/. A vypadáva to
malé b, s čím predkladateľ aj súhlasil.
/Výsledok hlasovania č. 15/:
návrh na uznesenie k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK-Vodárne
a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2013 ako uviedol Ing. Béla Szabó, zástupca
primátora
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 20
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1694/2014)
4. Havarijný stav strechy nad výukovým bazénom v Krytej plavárni – žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov – TE 1916/2014
Predkladateľ: Alexander Balázs, zástupca COMORRA SERVIS
Pán poslanec Mgr. Štefan Zábojník, zo zdravotných dôvodov, odišiel z rokovania o 17:30.
I. Dubány – ďakujem za slovo. Ja by som chcel v návrhu na uznesenie v bode E/ doplniť bod
č. 3 s nasledovným znením: „ukladá Mgr. Tomášovi Nagyovi po oprave strechy pripraviť
návrh opatrení na zníženie nákladov na prevádzkovanie krytej plavárne s osobitným
dôrazom na tepelné hospodárenie plavárne.“
/Výsledok hlasovania č. 16/:
Ing. Imrich Dubány – pozmeňujúci návrh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 17/:
návrh na uznesenie k návrhu o pridelení finančných prostriedkov pre COMORRA SERVIS
s prijatým pozmeňujúcim návrhom Ing. Imricha Dubánya
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1695/2014)
5. Žiadosť o zvýšenie kapitálového transferu MsKS – rekonštrukcia kotolne KD Kava – TE
1885/2014
Predkladateľka: Anna Vargová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Komárno
I. Andurskó – mal by som procedurálny návrh, chcel by som poprosiť pána viceprimátora aby
najprv dal hlasovať o variante 3, ktorý hovorí, že MsKS dostane od mesta tých 2680 eur. A ja
mám pocit, že v tomto variante kde sú body A/, B/, C/, D/, E/, je jedna ponižujúca časť v bode
D/1: „žiada primátora mesta Komárno o pomoc pri získaní nových ponúk zhotoviteľa
zákazky“ ja mám taký pocit, že voči pani riaditeľke je to úplne ponižujúce, že mestské
zastupiteľstve žiada pána primátora, aby pri 5500 eurovej investícii žiada pomoc primátora?!
Žiadam aby sme bod D/1 zmazali, pretože pri iných organizáciách, teraz sme schválili pre
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KOMVaK 22 tis. eur a nebola taká požiadavka, že mesto za nich vykoná verejné obstarávanie.
Dôverujme natoľko pani riaditeľke Anne Vargovej, pretože podľa mňa dobre vykonáva svoju
prácu, aby nemusela s pánom primátorom o tom konzultovať koho poverí s rekonštrukciou
kotolne. Čiže môj návrh je – hlasujme najprv o variante č. 3 a bod D/1 vypadne a tým
pádom bod D/2 by bol D/1. Ďakujem.
/Výsledok hlasovania č. 18/:
Mgr. Imre Andruskó – pozmeňujúci návrh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 19/:
návrh na uznesenie k žiadosti o zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu
kotolne kultúrneho domu Kava – variant č. 3 v zmysle schváleného pozmeňujúceho
návrhu Mgr. Imra Andruska
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1696/2014)
6. Žiadosť o rozšírenie podnikateľskej činnosti COMORRA SERVIS – TE 1918/2014
Predkladateľ: Alexander Balázs, zástupca COMORRA SERVIS
I. Andruskó – ďakujem za slovo. My teraz neprijímame novú zriaďovaciu listinu, len
rozširujeme súčasnú činnosť. To znamená, že doteraz čo organizácia vykonávala, naďalej
môže vykonávať nezávisle od toto či prijmeme, alebo nie. Treba si prečítať materiál, nejde
o novú činnosť, len rozširujeme doterajšiu činnosť. Preto by som chcel navrhnúť, aby sme
vybrali z toho položku 25/1 – Správa a údržba bytového a nebytového fondu. Jednoznačne
je to o správe bytov. Pokiaľ oni chcú spravovať byty, tak nech povedia aké sú predstavy a ak
oni rozmýšľajú päť rokov dopredu, ako to tu pred chvíľkou povedal pán viceprimátor Novák,
síce som za posledné obdobie nemal tieto skúsenosti, ale čert to ber, nech sa rozmýšľa na päť
rokov dopredu. Keby hocikedy bol predložený takýto materiál, vzíde taká myšlienka, že treba
spravovať byty, hocikedy to budeme môcť upraviť, pretože aj teraz upravujeme okruh činností
a neprijímame novú zakladaciu listinu. Chcel by som teda navrhnúť, aby sme to vyčiarkli, ale
nech niekto povie, že aké byty chce spravovať COMORRA SERVIS, alebo čo chcú aby
spravoval. Zástupca z COMORRA SERVIS povedal, že on o ničom nevie, vedenie mesta
povedalo, že tak ani oni nevedia o ničom. Tak sa nemusíme ponáhľať, a keď plánujeme
dopredu na päť rokov, tak na budúci rok, nové zastupiteľstvo pokojne môžu odsúhlasiť to, aby
organizácia spravovala byty. Podobne nerozumiem bodu č. 30/2 – Organizovanie kultúrnych
a iných spoločenských podujatí. Na toto má úrad vlastný odbor a mestské kultúrne stredisko.
Načo to tam teraz treba dať. Rôzne akcie, ktoré boli aj predtým v hoteli Panoráma, aj teraz
môžu byť. Nechápem, čo je to plus, ktoré chce na seba vziať COMORRA SERVIS, keď máme
MsKS a oddelenie, ktoré sa s týmto zaoberá. Začína sa mi to podobať, že zase všetko naložíme
na organizáciu a budeme mať mamuta, ktorý nezvládne tú záťaž. Neviem prijať toto rozšírenie,
pretože organizácia zase chce na seba zobrať dve veci navyše, ktoré doteraz fungovali pod
vedením MsKS a oddelenia. Pokiaľ máme jeden dobre fungujúci systém, načo tieto činnosti
naložiť na druhú organizáciu. Chcel by som navrhnúť aby položky 25/1 – správa bytov a 30/2 –
rozšírenie kultúrnej činnosti, vypadli a žiadam, aby sme hlasovali zvlášť o oboch. Ďakujem
pekne.
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B. Szabó – ešte predtým ako dám slovo ďalšiemu, chcel by som toto spresniť, že my
nevychádzam zo žiadosti, ale z Dodatku č. 4. Teda ak som ťa dobre pochopil, v Dodatku č. 4
bod č. 20 Správa a údržba bytového a nebytového fondu (je to na strane č. 6 v materiáli)
a druhá položka, ktorú si spomenul, je bod č. 25 Organizovanie kultúrnych a iných
spoločenských podujatí. Čiže žiadaš, aby sme tieto dva body vybrali z Dodatku č. 4.
/Výsledok hlasovania č. 20/:
návrh Mgr. Imra Andruska – žiada aby bod č. 20 Správa a údržba bytového fondu bol
vybratý z návrhu Dodatku č. 4
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 1
návrh neprešiel
/Výsledok hlasovania č. 21/:
návrh Mgr. Imra Andruska – žiada aby bod č. 25 Organizovanie kultúrnych a iných
spoločenských podujatí bol vybratý z návrhu Dodatku č. 4
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 12
Nehlasoval: 0
návrh neprešiel
B. Szabó – teraz sa vrátime k pôvodnému návrhu na uznesenie. Ešte raz žiadam
predkladateľa, aby sme nemuseli dať pozmeňovací návrh v bode C/ je napísané: „poveruje
Antona Mareka, primátora mesta a Tomáša Nagya, riaditeľa podpísaním Dodatku...“ lenže
v tomto prípade tento dodatok podpisuje len pán primátor a v súvislosti s ním „mestské
zastupiteľstvo žiada.“ Súhlasí predkladateľ s touto zmenou?
A. Balázs – súhlasím.
/Výsledok hlasovania č. 22/:
návrh na uznesenie k zmene Zriaďovacej listiny COMORRA SERVIS so zmenou ako
uviedol Ing. Béla Szabó zástupca primátora
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za:10
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1697/2014)
7. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31. 5. 2014 – TE
1903/2014
Predkladateľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
/Výsledok hlasovania č. 23/:
návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý (č. uznesenia 1698/2014)
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8. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok k 31. 5. 2014 – TE 1904/2014
/Výsledok hlasovania č. 24/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o stave vymáhania pohľadávok Mesta
Komárno za predchádzajúce roky k 31.05.2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:13
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1699/2014)
9. Informatívna správa o výbere financujúcej banky investičného úveru na rok 2014 – TE
1953/2014 (bez návrhu na uznesenie)
10. Manažérske doporučenia audítora k účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2013 –
TE 1952/2014
B. Kóňa – na základe požiadavky poslancov rady a finančnej komisie sme doložili manažérske
doporučenia pre uzávierku mesta. V tom materiáli, ktorý sme tam dali, my sme tam pôvodne
navrhovali aj nejaké uznesenia. Sťahujem tieto návrhy uznesenia, aby bolo jasné a v podstate
už materiál – uzávierka mesta za rok 2013 bola schválená, takže len pre informáciu
a zverejnenie týchto manažérskych doporučení, bez týchto uznesení. Ďakujem, len toľko som
chcel povedať.
O 18:48 hodine zástupca pána primátora Ing. Béla Szabó nariadil 10 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 19:12 hodine.
Zástupca pána primátora Ing. Béla Szabó požiadal poslancov, aby sa prezentovali.
Počet poslancov, ktorí sa prezentovali: 17.

K bodu 11. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
Predkladateľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu – poverená
zastupovaním počas riadnej dovolenky vedúcej odboru správy majetku Ing. Kataríny
Prodovszkej
1. Ing. Zsolt Fördıs – žiada o dlhodobý prenájom (na dobu 20 rokov) pozemku –
TE 1650/2013
/Výsledok hlasovania č. 25/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (na prijatie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1700/2014)
2. Ladislav Hájas a manželka Mária Hájasová – žiadajú o predaj pozemku – TE 1860/2014
/Výsledok hlasovania č. 26/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (na prijatie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
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Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1701/2014)
3. Ján Máté a manželka Gebriela Mátéová – žiadajú o predaj pozemku – TE 1863/2014
/Výsledok hlasovania č. 27/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (na prijatie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1702/2014)
4. PEPITA TOURS, s.r.o. – žiada o predaj časti pozemku – TE 1866/2014
/Výsledok hlasovania č. 28/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (na prijatie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1703/2014)
5. Ing. Roman Sobota a manželka Ing. Magdaléna Sobotová – žiadajú o predaj pozemkov
– TE 1871/2014
/Výsledok hlasovania č. 29/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov (na prijatie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1704/2014)
6. Západoslovenská distribučná, a.s. – opätovne žiada o prerokovanie a uzatvorenie
zmluvy o vecnom bremene – TE 1809/2014
/Výsledok hlasovania č. 30/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1705/2014)
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7. Ondrej Rombovský – žiada o súhlasné stanovisko Mesta Komárno – TE 1919/2014
/Výsledok hlasovania č. 31/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1706/2014)
8. Michaela Glončáková – žiada o predaj novovytvorenej parcely – TE 1920/2014
Návrhy na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:
I. Andruskó – navrhujem za predsedu Csabu Cútha.
PaedDr. Š. Bende – navrhujem pána Gliča.
B. Szabó – navrhujem Gabriela Dékánya.
K. Bednáriková – za úrad navrhujem Ing. Prodovszkú a Adrianu Gerencsériovú.
/Výsledok hlasovania č. 32/:
pozmeňujúci návrh komisie rozvoja mesta na uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov
spolu s doplneným návrhom na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za:16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1707/2014)
9. Bc. Richard Riszdorfer – žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke – TE 1922/2014
/Výsledok hlasovania č. 33/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – alternatíva č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 9
Proti: 2
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 2
návrh neprešiel (č. uznesenia 1708/2014)
/Výsledok hlasovania č. 34/:
návrh na uznesenie k žiadosti o výpožičku nehnuteľnosti – alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 2
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 5
návrh neprešiel (č. uznesenia 1709/2014)
10. Zora Šramová – žiada o prenájom nebytovej budovy – TE 1923/2014
Návrhy na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:
I. Andruskó – za predsedu navrhujem JUDr. Štefana Bendeho.
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B. Szabó – navrhujem Gabriela Dékánya.
O. Gajdáč – navrhujem pána poslanca Gliča.
K. Bednáriková – za úrad navrhujem Prodovszkú a Beátu Kmeťovú.
/Výsledok hlasovania č. 35/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov spolu s doplneným
návrhom na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejne súťaže
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1710/2014)
11. Miroslav Albert – žiada o zámenu pozemku – TE 1924/2014
/Výsledok hlasovania č. 36/:
návrh na uznesenie k žiadosti o zámenu nehnuteľností – alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1711/2014)
12. Boldi s.r.o. – žiada o prenájom pozemku – TE 1925/2014
Návrhy na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:
I. Andruskó – za predsedu navrhujem Csabu Cútha.
B. Keszegh – navrhujem Štefana Bendeho staršieho.
B. Szabó – navrhujem Gabriela Dékánya.
K. Bednáriková – za úrad navrhujem Sylviu Gergelyovú a Beátu Kmeťovú.
/Výsledok hlasovania č. 37/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku – alternatíva č. 1 spolu s doplneným
návrhom na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1712/2014)
13. PaedDr. Emese Halászik – žiada o predaj pozemku – TE 1926/2014
/Výsledok hlasovania č. 38/:
návrh na uznesenie k žiadosti o kúpu pozemku – alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 15
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1713/2014)
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14. Ing. Ondrej Hano a manželka Alena Hanová – žiadajú o predaj pozemkov – TE
1927/2014
/Výsledok hlasovania č. 39/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1714/2014)
15. Csaba Kešiar – žiada o prenájom časti pozemku – TE 1928/2014
/Výsledok hlasovania č. 40/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku – alternatíva č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1715/2014)
16. Ing. Ondríková Veronika – žiada o predaj novovytvorenej parcely – TE 1929/2014
/Výsledok hlasovania č. 41/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 17
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1716/2014)
17. Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – žiada
o výpožičku časti pozemku – TE 1930/2014
/Výsledok hlasovania č. 42/:
pozmeňujúci návrh komisie rozvoja mesta č. 2 na uznesenie k žiadosti o výpožičku
pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1717/2014)
18. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTATNY PODNIK – žiada o uzatvorenie zmluvy
o vecnom bremene – TE 1931/2014
/Výsledok hlasovania č. 43/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v prospech tretej
osoby
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
20

Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1718/2014)

19. Západoslovenská distribučná, a.s. – žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene –
TE 1932/2014
/Výsledok hlasovania č. 44/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1719/2014)
20. Mestský úrad Komárno predkladá návrh na uznesenie na schválenie návrhu Zmluvy
o nájme medzi mestom Komárno a spoločnosťou KOMVaK – TE 1948/2014
/Výsledok hlasovania č. 45/:
návrh na uznesenie k Nájomnej zmluve medzi mestom Komárno a spoločnosťou
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 16
Nehlasoval: 1
návrh neprešiel (č. uznesenia 1720/2014)
21. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1731/2014
/Výsledok hlasovania č. 46/:
návrh na uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1721/2014)
22. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1797/2014
/Výsledok hlasovania č. 47/:
návrh na uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1722/2014)
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K bodu číslo 12 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno pri št. ceste I/64,
UB 19/8 – TE 1914/2014
Predkladateľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
/Výsledok hlasovania č. 48/:
návrh na uznesenie k žiadosti Ing. Ladislav Mészáros o zmenu UB 19/8 Územného plánu
mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1723/2014)

K bodu číslo 13 Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu
1. Žiadosť o pridelenie bytu – Zlatica Baloghová – TE 1907/2014
/Výsledok hlasovania č. 49/:
návrh na uznesenie 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 1724/2014)
2. Žiadosť o pridelenie bytu mimo zoznamu – Róbert Peter TE 1908/2014
/Výsledok hlasovania č. 50/:
návrh na uznesenie 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 1725/2014)
3. Žiadosť o výmenu bytu zo zdravotných dôvodov – Bernard Lakatos – TE 1909/2014
/Výsledok hlasovania č. 51/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1726/2014)

K bodu číslo 14 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry a športu
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva a kultúry
1. Zvýšenie stupnice platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov
o 5% (informatívna správa) – TE 1852/2014
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/Výsledok hlasovania č. 52/:
návrh na uznesenie k úprave rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno
– Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 18
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1727/2014)
2. Kreditové príplatky za rok 2013 (informatívna správa) – TE 1853/2014 (bez návrhu na
uznesenie)
3. Návrh počtu prijímaných detí v materských školách v školskom roku 2014/15 – TE
1935/2014
/Výsledok hlasovania č. 53/:
návrh na uznesenie k návrh počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno v školskom roku 2014/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1728/2014)
4. Návrh počtu tried prvých ročníkov a prijímaných žiakov v základných školách
v školskom roku 2014/15 – TE 1936/2014
/Výsledok hlasovania č. 54/:
návrh na uznesenie k návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2014/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1729/2014)
5. Žiadosť ŠKD pri ZŠ M. Jókaiho s VJM Komárno o pridelení finančných prostriedkov na
odchodné v roku 2014 – TE 1937/2014
/Výsledok hlasovania č. 55/:
návrh na uznesenie k úprave rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole Móra
Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola,
Komárom na rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1730/2014)
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6. Projektové zámery z Environmentálneho fondu na rok 2014 – TE 1938/2014
/Výsledok hlasovania č. 56/:
návrh na uznesenie k schváleniu projektových zámeroch z Environmentálneho fondu na
rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1731/2014)
7. Výberové konanie na funkciu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno – informatívna správa (bez návrhu na uznesenie)
I. Andruskó – ďakujem za slovo. Ja som žiadal na zasadnutí rady, aby tento materiál bol
pripravený a chcel by som sa opýtať od pána Gabriela Weszelovszkého, pretože ja som počul,
že sú tam nejaké problémy. Všetci, ktorí boli na výberovom konaní splnili podmienky? Pretože
v tomto prípade, povinnosťou úradu je zabezpečiť taký servis, že prezrú materiály prihlásených,
či spĺňajú všetky podmienky, napr. prvá kvalifikačná skúška, prvá atestácia. Počul som, že toto
voľakde nie je. Avšak keď bol vyhlásený víťaz, ktorý nespĺňa podmienky, toho pán primátor
nemôže vymenovať. Preto by som sa chcel opýtať, pretože ja tak viem, že nie v každom
prípade, ale nechcem pokaziť pointu, že úrad prezrel, že každý všetko splnil, nieže o dva
mesiace vysvitne, že niekto niečo nespĺňa a materiál sa znova vráti. Chcel by som sa opýtať
a žiadam, aby bolo uvedené v zápisnici, že v poriadku, ak každý všetko spĺňa, tak je to
v poriadku, avšak ak nie, tak v niektorom prípade treba zopakovať výberové konanie. Ďakujem
pekne.
G. Weszelovszky – k otázke, neviem, lebo neodznelo že o ktorú školu ide, ale v tej škole kde
nastala zmena, áno, ba dokonca aj za mnou bola pani riaditeľka a veľmi opatrene mi
pripomenula túto možnosť. Opakovane sme prezreli materiál, ba dokonca, na pokyn pána
primátora som odišiel konzultovať túto záležitosť aj do Nitry a citujem slová vedúcej odboru na
kraji že pokojným srdcom môžem odporučiť pánovi primátorovi, aby som predložil vymenovanie
novej pani riaditeľky.
V. Novák – ďakujem za slovo. Gabriel Weszelovszky možnože o tom ešte nevie, ale viem na
koho si mieril, pán poslanec. Napriek tomu, že úrad tieto kroky urobil, pani riaditeľka podala
sťažnosť. Dnes sme rokovali s advokátskou kanceláriou, aby sa nakontaktovali na ministerstvo
a napriek tomu, že je menšia väčšia trma-vrma v súvislosti s touto zmenou, treba to preskúmať,
pretože ešte stále lepšie keď to dodatočne korigujeme, než ako keby z toho boli nejaké
problémy, napriek tomu, ešte raz hovorím, že pán vedúci odboru preskúmal všetky možnosti.
Toto sú najnovšie udalosti, ktoré som sa dozvedel dnes okolo obeda. Ďakujem.
8. Vyhodnotenie 23. ročníka Komárňanských dní – informatívny materiál (bez návrhu na
uznesenie)
K bodu číslo 15 Správa komisie pre ochranu verejného záujmu – TE 1954/2014
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu,
zástupca primátora
/Výsledok hlasovania č. 57/:
návrh na uznesenie k informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu,
zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
v znení neskorších predpisov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1732/2014
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K bodu číslo 16 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno – TE 1940/2014
Predkladateľ: PaedDr, Štefan Bende, predseda komisie
PaedDr. Š. Bende – žiadam zastupiteľstvo, aby sme v zmysle návrhu mestskej rady, znova
vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na tie tri nepredané byty. Nakoľko členovia komisie vyhlásili,
že sú ochotní naďalej pracovať v tomto zložení, tak by som navrhol schváliť aj zloženie tejto
komisie.
/Výsledok hlasovania č. 58/:
návrh na uznesenie k správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 1607/2014 zo dňa 03. a 09. apríla 2014 spolu s návrhom na
zloženie komisie ako uviedol pán poslanec a predseda komisie PaedDr. Štefan Bende
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1733/2014)

K bodu číslo 17 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno – TE 1941/2014
Predkladateľ: JUDr. Štefan Bedne, predseda komisie
JUDr. Š. Bende – žiadam opraviť v názve návrhu na uznesenie – uznesenie č. 1608 je
z roku 2014 a v názve návrhu je napísaný rok 2013.
B. Szabó – pri hlasovaní v pomenovaní na začiatku bude 1608/2014 a nie 1608/2013.
Prosím, aby to bolo opravené a žiadam doplniť komisiu, nakoľko tu návrh ešte neodznel.
JUDr. Š. Bende – navrhujem tú istú komisia, ktorá aj bola.
B. Szabó – v poriadku.
/Výsledok hlasovania č. 59/:
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 1608/2014 zo dňa 03. a 09. apríla 2014 s úpravou
a s návrhom na zloženie komisie ako uviedol pán poslanec a predseda komisie JUDr.
Štefan Bende
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1734/2014)

K bodu číslo 18 Rôzne
B. Szabó – máme tu ešte jeden materiál, ktorý bol žiaľ vynechaný. Každému sme ho rozdali.
Poprosím pani riaditeľku Annu Vargovú aby predložila materiál.
A. Vargová – vážený pán viceprimátor, vážené zastupiteľstvo. Mestské kultúrne stredisko sa na
vás obracia so žiadosťou v súvislosti s prenájmom bufetu mestského kultúrneho strediska.
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Predošlí prenajímateľ vrátil bufet koncom decembra. Mestské kultúrne stredisko viackrát
zverejnilo zámer prenájmu. Neprihlásil sa žiadny záujemca ani na základe osobného oslovenia,
len v materiáli uvedený György Miklós, za podmienok uvedených v žiadosti za 35 eur/m2/rok,
čiže 4900 eur/rok. Bufet žiaľ už pol roka nefunguje. Vieme veľmi dobre že máme mnoho
podujatí, ale aj ku každodennému životu v mestskom kultúrnom stredisku je potrebný bufet na
úrovni. Dúfajme, že žiadateľ tú podmienku aj splní. Na základe predbežných rokovaní, sú dané
všetky podmienky, aby to aj splnil. Žiadam vás o schválenie, pokiaľ sa dá.
B. Szabó – k tomuto bodu, ktorý bol teraz predložený, má niekto otázky, pripomienky?
K návrhu na uznesenie len toľko. Pravda, ide o to, aby to bolo čím skôr obsadené, ale pravda
v bode A/ je to zatiaľ len ako zámer.
A. Vargová – áno. Treba vyvesiť a potom v septembri to znova predložíme. Dúfajme ale, že
dovtedy tie menšie opravy bude vedieť vykonať.
B. Szabó – ďakujem. Nikto nie je prihlásený do diskusie. Poprosím, aby sme hlasovali
o predloženom návrhu na uznesenie (materiál rozdaný na zasadnutí MZ – tvorí prílohu
zápisnice).
/Výsledok hlasovania č. 60/:
návrh na uznesenie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov : 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1735/2014)
B. Szabó – ďakujem. A teraz ak má niekto nejaké pripomienky v rámci bodu Rôzne, prosím,
aby ste sa prihlásili. Ďakujem, uzatváram možnosť prihlásenia sa. Na konci vám oznámim
termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré určil pán primátor. Teraz odovzdávam slovo
Imrovi Andruskovi.
I. Andruskó – ďakujem za slovo. Chcel by som oznámiť, že mi volal pán poslanec Ipóth, že žiaľ
nevie prísť, pretože mu prišlo do toho veľa pôrodov. Aj nášmu kamarátovi Gerzsonovi sa
narodilo dieťa, predpokladám že práve kvôli tomu teraz nevedel naživo vysielať, lebo sa v jeho
živote prihodili dôležitejšie veci. Žiadam pána viceprimátora, aby bolo opravené, že pán doktor
Ipóth po celý čas chýbal, žiaľ prišli mu do toho pracovné povinnosti, preto nemohol prísť.
Ďakujem. Ešte by som mal dve záležitosti. Ak si kolegovia otvoria webovú stránku mesta, pred
mesiacom som žiadal, aby bolo hlasovanie o názve mestského kultúrneho strediska. Teraz ale
nastala zaujímavá situácia. Ak si pozriem túto stránku, je tam správa, že hlasovali 630-ti a 56%
hlasovalo za pomenovanie mestské kultúrne stredisko. Potom je jedno ďalšie miesto, kde ešte
aj teraz prebieha hlasovanie – z 90-tich ľudí 57% hlasovalo za pomenovanie Egressy Béni.
Nepovažujem to za veľmi šťastlivé riešenie, že v rámci jednej stránky sú dve možnosti
hlasovania. Jedno je už uzavreté a druhé teraz prebieha. Je to dosť nešťastné riešenie
a neviem ako sa môže takéto niečo stať. Týmto sa len zosmiešňujeme a takisto zosmiešňujeme
aj samotnú inštitúciu. Jedno hlasovanie uzatvoril, predpokladám Róbert Králik, hovorca a ...
otvorte si milí kolegovia stránku, hneď na prvej strane môžeme vidieť že pri jednom hlasovaní
vyhral názov - Mestské kultúrne stredisko a pozerám sa na druhé a tam vyhráva - Egressi
Béni. Na základe čoho potom chcem rozhodnúť, keď o tej istej záležitosti sú dve hlasovania?!
Nepovažujem to za šťastlivé riešenie a tu sa pripájam k pánovi poslancovi Keszeghovi, že úrad
nedokáže zariadiť, aby na jednej stránke neboli dve hlasovania?! Druhá vec, ktorú som dnes už
viackrát spomenul a žiadam odpoveď – ak je pán primátor na služobnej ceste, aký typ služobnej
cesty to je? Pretože ak je primátor kdekoľvek, tu ide o verejné prostriedky. Podľa mňa sa patrí
informovať spoločnosť o tom, že kde je primátor. Iná vec je keď je na rodinnej dovolenke, to
nepatrí na nikoho, lenže tu odznelo, že je na služobnej ceste. Tu každý z nás je vereným
činiteľom, či už pán primátor, alebo poslanci. To znamená, že o tom koľko mína, čo robí sa patrí
informovať poslancov a obyvateľov mesta. Ak sa zdržiava v zahraniční na služobnej ceste, tak
z čoho je platená tá služobná cesta – z mestského rozpočtu, alebo z iných zdrojov? Preto si
dovolím opýtať sa, lebo aj ja, ako riaditeľ školy som bol veľakrát na služobnej ceste – podávali
sme projekt – a necestoval som na náklady školy, ale z iných zdrojov, napr. vyhrali sme projekt
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Comenius, atď.. Žiadam odpoveď, aká je situácia, kde je pán primátor a v tom prípade keď je na
služobnej ceste v zahraniční z akých zdrojov je platená – z mestského rozpočtu, alebo z iných
zdrojov, lebo ak z iných zdrojov a lobuje tak dolu klobúk pred ním, ale pokiaľ je na zahraničnej
ceste z mestských peňazí, v tom prípade je to už otázne. Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem, čo sa týka hlasovania, opýtam sa Róberta Králika či sa k tomu chce
vyjadriť. Avšak toľko k tomu ešte treba dodať, že v uznesení, ktoré v súvislosti s týmto prijalo
mestské zastupiteľstvo, nebol určený termín a jedna časť žiaľ nie je splnená a to tá, že sa to
malo zverejniť aj v Komárňanských listoch, preto ja tu vidím dve možnosti – ak si myslí
zastupiteľstvo a chce určiť nejaký termín uznesením, alebo pán primátor... práve preto lebo je tu
takýto problém, treba dať možnosť, aby z toho nevzniklo to o čom hovoril Imre Andruskó. Ja
som to na webovej stránke nevidel. K tomu, čo je na webovej stránke by som poprosil Róberta
Králika aby sa vyjadril.
R. Králik – budem krátky. Vážení páni poslanci. Ide o to, že sa zrodilo jedno nešťastné
uznesenie, ktoré bolo neúplné a pán primátor ho nemal prijať, nakoľko neobsahovalo termín
ukončenia hlasovania, čiže takto sa nedá nič zverejniť v novinách. On-line hlasovanie som si
preto dovolil spustiť na internete, pretože spustiť sa dá, ale to že dokedy trvá, to nebolo
stanovené. Ja som si myslel, že hlasovanie bude prebiehať do ďalšieho zasadnutia, preto bolo
uzavreté to, o čom hovorí Imro. Tam sa zrodil jeden výsledok, toto prebiehalo aj na Facebooku.
Viacerí to zdieľali, viacerí komentovali, boli aj veľmi hlúpe komentáre, kvôli čomu ani nevadí, že
to bolo uzavreté. Druhá vec je, že nakoľko nebol stanovený termín, že dokedy má prebiehať
toto hlasovanie. Nedovolil som si urobiť to, aby som celkom uzavrel hlasovanie, na webovej
stránke som nechal ďalej možnosť hlasovania, v tej časti kde sme sa doteraz ľudí pýtali na ich
názor ohľadom ľadovej plochy a plavárne, čiže čo sa týka tej investície. Toto som taktiež
uzavrel a nakoľko sa tam uvoľnilo miesto, tak som to tam dal, ale pokiaľ zastupiteľstvo
rozhodne, že zajtrajším dňom, alebo koncom mesiace, alebo s hocijakým dátumom to treba
ukončiť, tak to ukončíme, ale uznesenie nebolo splnené, lebo sa to neobjavilo ani v novinách,
práve kvôli tomu, že nebol stanovený termín. Žiadam ctené zastupiteľstvo, aby určilo termín, že
dokedy má prebiehať toto hlasovanie a keď to oficiálne uzavrieme, potom môže zastupiteľstvo
rozhodnúť čo má byť s touto organizáciou, respektíve s názvom. Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem. Imre Andruskó.
I. Andruskó – napriek tomu, že tam nebol termín, základný problém zostáva. Myslím, že
odznelo, že hlasovať sa dá do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva. Ale nie to je problém. Na
webovej stránke sú dva hlasovania. V strede je jedno hlasovanie a ďalšie je na boku. O tej istej
veci, na tej istej stránke sa dalo dvakrát hlasovať. Jedno je uzavreté a spustilo sa druhé. Ak si to
ty tak myslel Robi, nehnevaj sa, že to ešte nie je uzavreté, tak načo to treba tam v strede
uzavrieť a znova to spustiť na boku. To je môj problém. V jednom vyhral jeden a v druhom
vyhral druhý. Preto to nepovažujem za logické a druhá vec, nehovorme že Komárňanské listy
pochybili, veď mesto to musí oznámiť Komárňanským listom. Gyuri tu sedí ako poslanec, nie
ako redaktor. Prijmeme jedno uznesenie, máme prednostu, máme vedúceho oddelenia, ktorý
napíše list a pošle ho Komárňanským listom, aby to zverejnili. Všade to takto funguje. Nakoľko
pán primátor toto uznesenie podpísal, tak toto podpísané uznesenie sa malo poslať
Komárňanským listom, aby to zverejnili. Nie čakať, lebo Gyuri odkiaľ má vedieť či to pán
primátor podpíše, alebo nepodpíše. On s tým nemá nič spoločné. Pán primátor to podpísal, tým
pádom je platné a úrad to mal poslať dotknutej strane. Takto to funguje všade vo svete. Tiež
som riaditeľom. Keď o hocičom rozhodnem, musím to poslať príslušnej strane. Čiže preto
hovorím Robi, zrejme zase úrad pochybil. Bolo podpísané, malo sa poslať do Komárňanských
listov s tým, že žiadam zverejniť. Ďakujem pekne.
B. Szabó – ďakujem, ešte bola druhá otázka. Čo som ja o tom vedel, ja som povedal. Pán
viceprimátor Novák, neviem, chceš sa k tomu vyjadriť?
V. Novák – áno, rád by som, pretože je to už piaty diskusný príspevok ohľadom toho, že „kde
sa fláka primátor a kašle na nás.“ Pán primátor nám pred niekoľkými dňami oznámil, že
Združenie miest zorganizovalo služobnú cestu, čiže možnosť zúčastniť sa študijného pobytu vo
Švédsku. Toto únia, my tak vieme, to v celej výške hradí. My sme mu nepodpísali žiadne
cestovné príkazy, čiže my tak vieme, ja som nevidel pozvánku, ale všetky výdavky hradí únia.
Totiž spomenul si aj to, a ja ho nebránim, on potom vysvetlí, že presne nakoľko to bolo dôležité,
nakoľko nebolo. Mali sme 39 zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sme si odsedeli 41-krát pretože
boli pokračovania. Pán primátor chýbal asi dvakrát. Tvoj straník Tibor Bastrnák, ktorý bol
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parlamentným poslancom a veľmi veľa cestoval, bolo tak že chýbal na každom treťom a nebola
z toho dráma. Ak si myslíš, že je to dráma, tak sa o tom môže napísať, len ti hovorím, že to
nemôžeme povedať, že kašle na to a nechodí sem. Toto bolo jeho rozhodnutie. Prijal pozvanie.
Podľa môjho vedomie, keďže som nevidel, nevideli sme, len nám to oznámil, že ide na
týždennú služobnú cestu. Myslím že v pondelok, skoro ráno išiel a dnes v noci sa vráti, lebo
zajtra bude stretnutie starostov na mestskom úrade. Toľko k tomu viem povedať. Ďakujem.
I. Andruskó – Tamás, ja s tým nemám problém ak niekto odcestuje do Švédska, v záujme
mesta, nech ide, nie je s tým problém. Ale v úvode ste tak začali, že neviete kde je pán primátor
– možno na služobnej ceste, možno niečo... môžeme si to vypočuť. Tak prečo sa nemohlo
hneď v úvode zasadnutia oznámiť, že XY, napr. pán primátor je na služobnej ceste na pozvanie
ZMOS-u. Toľko. Prečo treba zahmlievať?! Prečo na konci, večer o 22 hodine sa musíme
dozvedieť, čo viete aj o 13-tej hodine. Na začiatku zasadnutia oznámite, že na pozvanie
ZMOSu pán primátor išiel na služobnú cestu. Rokujú vo Švédsku, aby nadobudli skúsenosti.
Toľko. Ani slovom som nepovedal, že by sa pán primátor ulieval, alebo sabotoval zasadnutia.
Tamás, ale hneď v úvode treba takto úprimne povedať. Toľko. A prečo to neodznelo?
B. Szabó – nie je to tak, pretože môžeme si to vypočuť, odznelo to na zasadnutí zastupiteľstva.
I. Andruskó – to, že je vo Švédsku?
B. Szabó - to, že je vo Švédsku to nie. Hneď v úvode.
I. Andruskó – ja som len požiadal, aby ste so spresnili.
B. Szabó – v poriadku, ďakujem. Toto sme uzavreli. Pán poslane Glič, máš slovo.
K. Glič – prosím vás, obraciam sa na vedenie mesta s požiadavkou, ktorú som vypracoval
v spolupráci s riaditeľom COMORRA SERVIS. Jedná sa o lepšiu propagáciu turizmu v meste
a to konkrétne propagáciu termálneho kúpaliska a hotela Panoráma. Existujú takzvané
informatívne dopravné značky hnedej farby, na ktorých je napísané – termálne kúpalisko, alebo
–hotel Panoráma. Keby to bolo možné, tak by som poprosil vedenie mesta, či by vedelo
zabezpečiť takéto značky, ich osadenie a to od Nových Zámkou, pred Vážskym mostom, na
Vážskom moste a od Kossúthovho námestia a pri obchodnom dome, teraz mi vypadlo, ale mám
to tu nakreslené a v podstate nebudem o tom hovoriť, mám to tu nakreslené, odovzdal by som
vám to. Dobre?
B. Szabó – ďakujem. Pýtam sa, toto je odporúčanie?
K. Glič – odporúčanie. Nechcem uznesenie. Keď sa to dá, aby ste to vedeli zrealizovať.
B. Szabó – dobre, ďakujem. Pán poslanec Varga.
T. Varga – ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel opýtať. Na internete som našiel jednu
zaujímavú stránku pri faktúrach, respektíve objednávkach. Buď pani kolegyňa Kantha, alebo
pán viceprimátor Szabó možno bude vedieť poskytnúť nejakú informáciu. Sú tu značné sumy,
vydané Tatraspolu za také práce, že: „úprava terénu na pozemku mesta v katastrálnom území
Nová Stráž pre útvar obrany a ochrany,“ za 1400 eur a 1200 eur za vyčistenie pozemku, tiež
pre útvar obrany a ochrany. Teraz neviem, chystáme sa na vojnu, alebo čo znamenajú tieto
výdavky?!
B. Szabó – žiaľ neviem na to odpovedať, radšej oslovím úrad, pán prednosta, prípadne ostatní.
Čiže zo strany úradu nikto teraz neviem odpovedať? Prípadne pán inžinier Dobi, lebo cez vás
idú materiály. V každom prípade, teraz neviem ináč, takže na ďalšom zasadnutí dáme odpoveď.
Ďakujem. Pán doktor Bende ml..
JUDr. Š. Bende – ďakujem za slovo pán viceprimátor, ja by som chcel len v súvislosti s tou
otázkou, nakoľko tu bola taká otázka pri verejných obchodných súťažiach, že ako by sa dal
iným spôsobom predať majetok mesta. Spomenuli sme tri formy, ktoré všetci poznajú zo
zákona o obciach. V súvislosti s týmto, nakoľko pani inžinierka mala iný názor a ja som takisto
mal iný názor, tak by som sa rád opýtal kompetentnej osoby pán hlavného kontrolóra, že
v skutočnosti či zo strany mesta je možná forma dražby, aby cez dražbu predalo mesto svoj
majetok, nehnuteľnosti, alebo nie je možná? Ďakujem.
B. Szabó – ďakujem, opýtam sa pána hlavného kontrolóra či chce, alebo vie odpovedať.
M. Csintalan – rád by som na ďalšie zasadnutie.
B. Szabó – ďakujem. Ešte sa hlási pani inžinierka Dubányová.
K. Dubányová – ďakujem za slovo. Ja som si to hneď pozrela v zákone o majetku obcí, kde
v par. 9a je uvedené, že akými spôsobmi môže mesto uskutočniť predaj. Pri dobrovoľnej dražbe
je odkaz 22c) ktorý odkazuje na zákon o dražbách, v ktorom je uvedené, že kto môže byť
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dražobníkom – ten kto má na to licenciu; podľa živnostenského zákona má na to oprávnenie,
alebo štát, alebo VÚC. Čiže obec, sama nemôže vykonávať dobrovoľnú dražbu.
B. Szabó – faktická - pán viceprimátor Novák.
V. Novák – ako právnik aj ty si sa na to mohol pozrieť. Netreba tu nacvičovať s úradom. Či áno,
alebo nie. Samozrejme, pozrieme sa na to, ale myslím si že tam je laptop, nech sa páči, treba si
pozrieť, milý kolega. Ďakujem pekne.
JUDr. Š. Bende – to čo povedala pani inžinierka Dubányová je uvedené v zákone 527/2002, len
treba troška prejsť na iný paragraf, kde ten paragraf stanovuje že obec má výnimku, čiže
nepotrebuje ani licenciu, ba dokonca ani poistenie nemusia platiť, ktoré je vo výške 2 mil. eur,
a na rok vychádza na 1600 eur. Len toľko som chcel k tomu povedať.
B. Szabó – v každom prípade na ďalšie zasadnutie budú všetky možné varianty preskúmané
a pán hlavný kontrolór nás taktiež bude v súvislosti s týmto informovať. Gyırfy László, nech sa
páči.
L. Gyırfy – som veľmi rád, že tu odznejú otázky, želania smerom k úradu. Chcel by som
upozorniť ctených kolegov, že každá jedna interpelácia, ktorá aj dnes odznela, pokračovala že:
„interpelujem lebo by som mal otázku...“ to všetko patrí sem (do tohto bodu) a druhá vec je, že
interpelovať môžeme dve osoby pána primátora a mestskú radu. Nikoho iného. Nie tak ako
dnes, ešte sa tu ďalej skloňovalo koho každého interpelujeme. Takže o tých veciach treba
hovoriť v tomto bode. Tiež budem hovoriť o tom, tu, že som rád, že konečne združenie Lehár,
po nedeľňajších večeroch o siedmej hodine prinášajú kúsok života do mesta. Ide o krátky,
hodinový program a už som žiadal pána viceprimátora Nováka aby úrad, tie lavičky, ktoré boli
vyložené počas Komárňanských dní a ktoré vraj ešte neukradli, aby boli vyložené na túto jednu
hodinku, pretože väčšinou sem chodí staršia generácia, ktorej sa dosť ťažko stojí počas celej
jednej hodiny a myslím si, že počas týždňa by tie lavičky mohli byť uskladnené v Zichy. Bol by
som rád, keby tatko pomohli združeniu Lehár. Ďakujem.
B. Szabó – faktická – pán viceprimátor Novák.
V. Novák – skutočne si ma predvčerom oslovil. Zistil som, že mesto nemá vo vlastníctve takéto
lavičky, vždy sme si zvykli požičať od majiteľov reštaurácií. Pokúsime sa.
B. Szabó – ďakujem, ešte pán prednosta.
Ľ. Gráfel – prepáčte, nezvykol som. Musím troška zareagovať na pána poslanca Gliča, až
dovolíš pán poslanec. Tento návrh, ktorý si predložil sa týka dopravných informačných tabúľ?
K. Glič – tabule s hnedou farbou.
Ľ. Gráfel – sú to dopravné informačné tabule v zmysle zákona o pozemných komunikáciách.
Neodporúčam. Nikdy som sa nevyvliekol z nejakých vážnych takýchto úloh, ale po
skúsenostiach s hnedými informačnými tabuľami k pevnostnému systému mám veľké obavy
o tom, že ako sa to bude dať všetko vybaviť. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že
takéto informačné tabule majú aj nejaký finančný dopad. Tie hnedé tabule, ktoré sme dali
vyrobiť pre pevnostný systém a sú po meste aj pred mestom, to je niekoľkotisícová položka. To
je jedna vec a druhá vec je, keď už máme jednu takúto príspevkovú organizáciu, nikto nebráni
riaditeľovi, aby v rámci svojich finančných možností si dal takéto dopravné tabule vyrobiť. Bude
propagovať svoje zariadenie. V tomto mu veľmi radi pomôžeme, pretože máme s tým
skúsenosti.
B. Szabó – dobre, ďakujem. Poprosím každého, aby si zapísal termíny zasadnutí
zastupiteľstiev, ktoré určil pán primátor. Prvý termín mestského zastupiteľstva, v jesennom
období, bude 18. septembra, mestská rada bude zasadať týždeň predtým, v stredu 10.
septembra. Druhý - 30. október, predtým 22. bude mestská rada a tretí - 11. december
a predtým 3. decembra bude zasadnutie mestskej rady. Ďakujem pekne.
I. Andruskó – dobre by bolo povedať pánovi primátorovi, že 18. september je neskorí termín.
Dobre by bolo prvý septembrový, alebo najneskôr druhý septembrový týždeň.
B. Szabó – ďakujem. Budeme ho samozrejme informovať. Ja pri tom bode som presne o tom
hovoril, že ak ctené zastupiteľstvo sa teraz nedokáže rozhodnúť, tak v súvislosti s týmto
(určenie volebných obvodov a počet poslancov) budeme musieť zvolať zvlášť zasadnutie
zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
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K bodu číslo 19 Záver
Zástupca pána primátora Ing. Bela Szabó – poverený vedením 39. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne sa každému poďakoval za účasť, aj za pripomienky a o 21:27
hodine ukončil 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva.
V Komárne dňa 18. 07. 2014

...............................................
Mgr. Ľudovít Gráfel
prednosta MsÚ

.......…………………………
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Overovatelia

...................................
Ing. Alžbeta Jágerská

...................................
Ing. László Gyırfy

Zapísala: Anna Szabóová
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia s prílohami a so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov
- výsledky hlasovania
- pozmeňujúce návrhy poslancov o ktorých sa nehlasovalo
- oznámenie poslanca o neúčasti na zasadnutí MZ
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
• 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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