MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 49055/49540/ZASKN/2015

Komárno, 21. mája 2015

ZÁPISNICA
Z 8. ZASADNUTIA

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
2015

KONANÉHO DŇA 21. MÁJA

K bodu číslo 1 - Otvorenie
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:00 hod. otvoril a viedol Ing. László
Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice).
Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: JUDr. Margit Keszegh je odcestovaná,
neskorší príchod ohlásil Zsolt Feszty, PaedDr. Kiss Péntek József a Ing. Ján Vetter, Mgr.
Ondrej Gajdáč ohlásili skorší odchod z dôvodu maturitných skúšok na Gymnáziu L. Šuleka.
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 Klaudiu Szépovú a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Batta György, Mgr.
- Bende Štefan, JUDr.

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 160/2015)
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Prišiel pán poslanec Ing. Ján Vetter o 13:17 hod..
L. Stubendek – má niekto nejaké pripomienky, návrhy k programu zasadnutia? Ešte
predtým, ako otvorím tento bod, chcel by som využiť možnosť informovať o dvoch návrhov,
nakoľko v týchto dňoch sme dostali od prokuratúry dve pripomienky, o ktorých bude pán
prednosta Ing. Kóňa podrobnejšie informovať. Okrem toho v poslednom bode programu sa
nachádzajú personálne veci týkajúce sa spoločnosti CALOR a Com-Média, kde môžete čítať
aj materiál – návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa spoločnosti
CALOR, s.r.o. a COM-Média, spol. s r.o.. Tieto dva materiály teraz stiahnem z programu
zasadnutia mestského zastupiteľstva, prerokované budú len návrhy na odvolanie členov
a voľbu členov dozornej rady. Poprosím poslancov, aby ohlásili svoje pripomienky,
pozmeňujúce návrhy týkajúce sa programu zasadnutia.
I. Andruskó – .....mal by som jeden pozmeňujúci návrh. Pán primátor stiahol
z programového bodu rokovania č. 14 materiály ohľadom výbrového konania
u spoločnostiach CALOR a Com-Média. Zostali tam 3 materiály týkajúce sa odvolania členov
a voľbu členov dozornej rady v spoločnostiach KOMVaK, Calor a Com-Média. Navrhujem
bod č. 14 prerokovať po bode č. 3, čiže po Interpeláciách a otázkach pod bodom č. 4. Prosím
o tomto hlasovať.
F. Rajko – ..... mám pozmeňujúci návrh, chcel by som navrhnúť, aby bod č. 10 – Žiadosti
a návrhy vo finančných veciach presunuli ako bod č. 3. hneď po uzneseniach. Pod týmto
bodom sú investície Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015, ktoré už boli
prerozdelené a prediskutované, nemyslím si, že by bolo potbrebné ich ešte podrobnejšie
prediskutovať. Zostalo už len ich schváliť. Chcel by som sa predísť tomu, že keď tu budeme
do 21:00 z dôvodu dlhotrvajúceho rokovania by sa nám opäť prerušilo rokovanie a materiál
by bol odložený na ďalšie zasadnutie. Takže bod č. 10 navrhujem presunúť ako bod č. 3.
B. Kóňa – ...predvčerom sme obdržali jeden protest prokurátora a jedno upozornenie
prokurátora. V zmysle zákona a v zmysle tohto prípisu sme povinní najneskôr do 30-ich dní
dať stanovisko, či to prijímame alebo neprijímame. Pokiaľ prijmeme, do ďalších maximálne
90-ich dní máme urobiť opatrenie. My sme to pripravili ešte v priebehu včerajšieho
a dnešného dňa, dostali ste to rozdané. Aby sme stíhali ten termín do 30 dní, lebo najbližšie
zastupiteľstvo je plánované až ku koncu júna aby sme nestíhali tú lehotu, takže by som
navrhoval aj protest prokurátora – materiál TE-223/2015 a ďalší materiál upozornenie
prokurátora TE-222/2015 zaradiť za bodmi, ktoré sa týkajú všeobecne záväzných nariadení,
teraz je to za bod č. 6. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pán prednosta. Ďalšie pozmeňujúce návrhy neodzneli. Poprosím
hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Andruska.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zmena programu - bod č. 14
Personálne veci: Calor, Com-Média, KOMVaK presunúť ako bod č. 3
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
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Proti: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
L. Stubendek – návrh je prijatý. Ďalší bol návrh pána poslanca Rajkoa, aby bod č. 10 Žiadosti a návrhy vo finančných veciach bolo presunuté ako bod č. 5.
/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Františka Rajkoa – bod č. 10 Žiadosti a návrhy
vo finančných veciach – Doplnenie investícií Programového rozpočtu mesta Komárno
na rok 2015 presunúť ako bod č. 5
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vzhľadom na to, že ja som predložil
pozmeňujúci návrh na rozšírenie programu – prerokovanie materiálov protest prokurátora
a upozornenie prokurátora, nie je potrebné hlasovanie. Pani poslankyňa É. Hortai má
faktickú poznámku, nech sa páči.
É. Hotrai – v rokovacom poriadku je stanovené, že program zasadnutia mestského
zastupiteľstva zostavuje mestská rada, preto by som navrhla hlasovať aj o tento bod, ktorým
by sme chceli rozšíriť program, taktiež vzhľadom aj na to, že ide o veľmi dôležitý bod
programu. Predpokladám, že mestské zastupiteľstvo prerokuje túto záležitosť.
L. Stubendek – žiadny problém. Nevidím v tom problém, aby sme hlasovali o rozšírenie
programu s týmto bodom. Vážené zastupiteľstvo, prosím o hlasovanie, že program rokovania
rozšírime o nový bod, v ktorom prerokujeme 2 materiály od prokuratúry – protest prokurátora
a upozornenie prokurátora. Prosím o hlasovanie.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh pána primátora – ako nový bod rokovania materiál č. TE 223/2015 Protest
prokurátora za bod č. 6 a materiál č. TE 222/2015 Upozornenie prokurátora za bod č. 6
pred bodom číslo 7.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
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L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu
s prijatými zmenami. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 5/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 161/2015)

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Personálne veci: Calor, Commédia, KOMVaK
Informatívna správa o plnení uznesení
Doplnenie investícií Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o podmienkach držania psov
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 10/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno
9. Protest prokurátora č. Pd 66/15/4401-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Komárno číslo 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Komárno – TE 223/2015
10. Upozornenie prokurátora č. Pd 67/15/4401-3 na nedodržiavanie niektorých ustanovení
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach – TE 222/2015
11. Hodnotenie
výsledku
hospodárenia
mesta
Komárno
za
rok
2014
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok
2014
12. Informatívna správa k zámeru "Obnova a údržba centra mesta Komárno"
13. Obstarávanie nového územného plánu mesta Komárno
14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
16. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
17. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
18. Rôzne
19. Záver
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L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo nasledujú
interpelácie, ale ešte pred otváraním prihlásenia sa do diskusie by som chcel povedal len
toľko, že v poslednom období viacerí nám naznačovali, že na interpelácie a otázky páni
poslanci nie tak dostávajú odpovede, ako ich položili na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
a taktiež, že sa vyskytujú problémy s výkladom interpelácií. Veľmi pekne by som poprosil
každého, kto dáva interpeláciu, že podobne ako je to už dobre osvedčené aj v prípade
podávania pozmeňujúcich návrhov, aby svoje interpelácie a otázky odovzdali aj písomne,
tým by sme mohli predísť problémom a aj odpovede by boli jednoznačné. Vážené
zastupiteľstvo, nasledujú interpelácie a otázky. Prosím zahláste sa do diskusie. Do diskusie
sa prihlásili deviati, uzatváram prihlásenie sa a slovo má pán poslanec Korpás. Nech sa páči.

K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky
P. Korpás - Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, moja prvá otázka
sa týka zmluvy o ochrane objektov mesta, ktorá keď dobre viem, nebola predĺžená v marci
2015. Chcel by som sa spýtať, ako je teraz zabezpečená ochrana objektov? Moja druhá
otázka je, a v tejto veci som už hovoril aj minule, že 6-ho októbra 2014 boli v oblasti
informatiky podpísané dve zmluvy, ide o spoločnosti TEMPEST a Maxnetwork s.r.o..
Vtedy som sa spýtal, v akom štádiu sú vypovedania týchto zmlúv a teraz by som sa chcel
spýtať znovu, nakoľko ide o veľké finančné čiastky. Mojou ďalšou otázkou je, vieme, že
v rámci privatizačného procesu vodárenského majetku bola podpísaná medzi štátnym
investičným fondom a mestom zmluva o privatizácii, a tu, pravdepodobne v dôsledku
administratívnej chyby, majetky sa zapísali do katastra inak, ako je to v zmluve o privatizácii.
Konkrétne, napr. v prípade Vodnej veži, vlastníkom podľa katastra je ZVS, a dodatočne sa
preukázalo, že podľa privatizačnej zmluvy evidovanej štátnym investičným fondom, Vodná
veža v Komárne by mala byť majetkom mesta. V tom čase pán JUDr. Michal Mandzák bol
poverený vedením tohto procesu, a bol som informovaný tak, že pán advokát dňa 3.-ho
marca 2015 bol požiadaný prostredníctvom listu, aby v tejto veci už ďalej nekonal. Chcel
by som vedieť z akého dôvodu sa to stalo, nakoľko si myslím, že otázka takého
hodnotného majetku je veľmi vážna vec. Na túto otázku žiadam odpoveď. Nakoľko ide
o marcovú záležitosť, nemyslím si, že by ste potrebovali čas na prípravu odpovede. Na
všetky tri otázky žiadam odpoveď teraz.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Na niektoré otázky budú odpovede ihneď. Písomne ich
obdrží každý, a samozrejme na tvoju otázku dostaneš odpoveď. Ešte raz by som chcel
poprosiť poslancov, aby sme na dôležité otázky vedeli dávať presnú odpoveď, prosím vaše
otázky napíšte na tlačivo, ktoré sme vám rozdali. Pán prednosta, dávam vám slovo.
B. Kôňa – ak dovolíte, skúsim odpovedať. Prvú otázku žiaľ som nerozumel, neviem či mi to
patrí, ale sa spýtam. Druhá otázka, TEMPEST, s touto firmou, a ja som už túto informáciu
dával minule, a aj písomne sme to písali vám teraz, so spoločnosťou TEMPEST sme
podpísali dohodu o ukončení tejto zmluvy bez akýchkoľvek následkov, takže s touto firmou je
to už uzavreté. S druhou firmou – MAXNETWORK, sme dohodnutí, že na budúci týždeň sa
stretneme, ich právny zástupca bol na zahraničnej služobnej ceste a preto dlhšiu dobu sa
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nevedeli zúčastniť stretnutia. Podľa predbežných informácií, zrejme sa dohodneme, ale nie
je to ešte podpísané. Takže budúci týždeň bude rokovanie s touto druhou firmou. Informáciu
môžem aj operatívne dať, ale dúfajme, že sa to podarí. K tej tretej otázke - KOMVaK,
a vlastne tá privatizačná zmluva, túto informáciu sme dávali minule pánovi poslancovi
Andruskovi, ale zopakujem, pán JUDr. Mandzák mal poverenie, pred pár mesiacmi bol
vyzvaný mestom, aby nám dal priebežnú informáciu ku konaniu, ku ktorému pristupuje.
Požiadali sme ho, aby nám dal informácie a aby sme na tejto báze komunikovali. Obratom
prišla odpoveď, že to považuje za nedôveru voči svojej osobe a vypovedal zmluvu. Teraz
v tom koná mesto.
L. Stubendek – každý dostane odpovede v písomnej forme. Ďakujem pekne.
P. Korpás - ...(nepočuť záznam)... list, ktorý bol odoslaný s podpisom pána primátora.
V poslednom odseku listu naozaj žiadame od neho informácie, ale obsah listu skôr hovorí
o tom, aby pán advokát zastavil všetky aktivity súvisiace s týmto procesom. Neviem, čo
urazilo pána advokáta, ale chcel by som vedieť. Možno to, že mesto ho žiadalo na
pozastavenie jeho aktivít v tejto veci, vyvolalo v ňom takú reakciu, na základe ktorej odstúpil
od zmluvy. Nie je isté, že máme všetky informácie, možno nevieme o každej komunikácii,
o všetkých listoch a rozhovoroch v tejto téme. Zdá sa mi zvláštne, že ak jeden advokát má
zmluvu s mestom, prečo by odstúpil od zmluvy bezdôvodne? Túto odpoveď nepovažujem za
podrobnú. Na jeho mieste by som nereagoval s odstúpením od zmluvy. Zaujíma ma, aké
ďalšie dôvody a indície boli, na základe ktorých on vypovedal zmluvu. Musím povedať, že nie
som úplne spokojný s odpoveďou.
B. Keszegh – je to pravda, ochranná a strážna služba bola predtým zabezpečená externe,
ide približne o 20 miest. Neskôr zo strany mestskej polície sa objavila taká indícia, že túto
službu s istými technickými zariadeniami by vedeli zabezpečiť aj sami. Bolo uskutočnené
verejné obstarávanie a je možné, že aj zariadenia sú už namontované. V podstate cez
signalizačný systém mestská polícia vie kontrolovať a strážiť budovy. Systém je možné
rozšíriť a so zapojením vlastných finančných prostriedkov by sme túto službu vedeli
zabezpečiť oveľa hospodárnejšie. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne, odpoveď dostanú všetci aj písomne. Odovzdávam slovo
pánovi Andruskovi.
I. Andruskó – len krátko, mal by som pár otázok a interpelácií na pána primátora. Budú sa
týkať Komárňanských dní a pevnostného systému. Naša škola v rámci Komárňanských dní
zorganizovala recitačnú súťaž „Dobré slovo“. Chcel by som sa poďakovať pánovi primátorovi
a pánovi viceprimátorovi PhDr. Knirsovi, že v stredu poctili svojou návštevou našu školu, ale
chcel by som pána primátora interpelovať aj negatívne, nakoľko pán predseda parlamentu
Peter Pellegrini v utorok navštívil nás a Gymnázium Ľ. Šuleka. Jeden mesiac predtým bolo
všetko dohodnuté podľa protokolu, kde žiadali aj prítomnosť pána primátora na tomto
stretnutí. Túto informáciu som aj odovzdal na sekretariáte pána primátora. Nehovorím, že sa
nahnevali, ale považujem to za zaujímavé, že keď druhý najvyšší ústavný činiteľ poctí mesto
v rámci Komárňanských dní, prečo pán primátor nenájde si čas na takúto udalosť. Dostal
som
protokol, aby som pozval predsedu župy, prednostu okresného úradu a
regionálneho poslanca parlamentu. Všetci, okrem prvého muža mesta, poctili svojou
návštevou túto udalosť. Chcel by som sa spýtať, aký dôležitý - vážny program mal pán
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primátor, ktorý nemohol odkladať aby sa mohol stretnúť osobne s predsedom
parlamentu. Často sa hovorí, že je potrebné lobovať a vybudovať vzťahy. Prešlo už 5
mesiacov a pán primátor má od 15-ho decembra svoj team, od vtedy Komárno nenavštívil
žiadny ústavný činiteľ zo slovenskej strany, táto bola prvá príležitosť. Podľa mňa
takáto príležitosť, keď sa dá stretnúť medzi štyrmi očami, by sa nemala v žiadnom
prípade vynechať. Je to obrovská chyba, nepoviem, že sa urazili, ale keď už oni pricestovali,
očakávali aj prítomnosť primátora. Ohľadom tejto veci by som chcel dostať aj písomnú
odpoveď. Ohľadom Komárňanských dní by som chcel poďakovať pánovi kolegovi Gličovi
a tlmočiť poďakovanie zahraničných hostí, že hostí z Transylvánie a z Budapešti privítal
v maďarskom jazyku. Poznamenal som im, že pán kolega Glič je slovenskej národnosti,
preto kolegom z Budapešti a z Transylvánie to bol obrovský zážitok. Myslím si, že aj pán
kolega Glič sa cítil dobre, aj ja by som mu chcel poďakovať, že poctil svojou prítomnosťou
naše podujatie. Ohľadom Komárňanských dní by som mal ešte niekoľko otázok, ale
k tejto téme sa vrátim pri tom bode. Chcel by som dostať odpoveď na to, že aká verejná
súťaž bola uskutočnená na výber sprostredkovateľských firiem. Vínne korzo a Ulicu
remeselníkov zorganizovali spoločnosti Festivitas s.r.o. a Sine Metu. Pozrel som sa na
webovú stránku, vystúpilo 20-25 hudobníkov a skupín, z 25-ich s 22-mi uzavrel pán primátor
zmluvu priamo, a veľmi zaujímavé je, že v prípade najdrahších koncertov zmluvy boli
uzatvorené prostredníctvom sprostredkovateľskej firmy a nie priamo. Absolútne to nechápem
a som presvedčený, že v Komárne je veľa talentovaných odborníkov a organizátorov
podujatia, koncertov, ktorí v prípade oslovenia by sa radi zapojili do organizovania. A vráťme
sa k sprostredkovateľskej firme Festivitas, na internete v Obchodnom registri sa dá pozrieť,
že firma bola založená 17. marca 2015. Táto spoločnosť bola založená mesiac pred
Komárňanskými dňami, a hneď bolia poverená organizovaním najväčších koncertov. Prečo
len
v prípade
najdrahších
koncertov
bolo
organizovanie
zabezpečené
cez
sprostredkovateľské firmy? Takže mojou otázkou je, kedy sa uskutočnila verejná súťaž,
kde to bolo zverejnené a kto sa prihlásil? A keď nebola verejná súťaž, prečo boli vybrané
práve tieto spoločnosti a na základe čoho? Vždy ste hovorili o tom pán primátor, že všetko
má byť transparentné a priehľadné, všetko má byť verejné, ale Komárňania sa sťažujú, že
nedostali šancu a možnosť zapojiť sa do organizovania. Chcel by som dostať odpoveď na
otázku, že kto a prečo sa rozhodol pre nich?
L. Stubendek – ohľadom podujatia na gymnáziu sme nadviazali kontakt s kompetentnými
osobami, a s Komárňanskými dňami sa budeme zaoberať podrobnejšie. Vážený pán
poslanec, odpovede na vaše otázky dostanete písomne. Pán poslanec Vetter, nech sa páči,
máte slovo.
J. Vetter – ohľadom interpelácií a otázok, vítam tie zmeny, ktoré som aj ja navrhol, čiže aby
páni poslanci svoje interpelácie a otázky podávali aj písomne a aby aj odpovede boli
písomne odoslané všetkým poslancom. Tento systém už funguje tretí raz cez e-maily. Takto
vidíme všetci, že na ktorú otázku aká je odpoveď. Nakoľko odpovede sú zverejnené aj na
webovej stránke zaslanie odpovedí aj poštovne považujem za zbytočné, myslím si, že by
sme mohli takto ušetriť pár centov. Druhá moja poznámka sa týka neporiadku okolo
smetných kontajnerov na sídliskách. Veľmi by ma to potešilo, keby kompetentné
oddelenie Mestského úradu vypracovalo niekoľko návrhov na riešenie tohto problému, čiže
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na zníženie negatívneho pohľadu týchto miest. V meste sú rôzne riešenia, niektorí to
zabezpečujú zamknutím smetných košov a kontajnerov, ale mohlo by to byť riešené
organizovane a jednotne. Moja tretia poznámka sa týka bodu Informatívnej správy
o plnení uznesení, ktorý nasleduje bod Interpelácie a otázky. Tu by som navrhol, že bolo
by veľmi nápomocné, keby do správy o plnení uznesení bola vsunutá súhrnná tabuľka, ktorá
by poskytla prehľad o tom, že ktoré uznesenie je v akom štádiu. Poslanci by nemuseli
prezrieť všetky uznesenia vydaných od roku 2007 až 2015, nakoľko súhrnná tabuľka by
umožnila prehľad o stave uznesení, že v akom štádiu je uznesenie, či je splnené, či je v
priebehu splnenia alebo ešte nebolo splnené. Myslím si, že vďaka tejto súhrnnej tabuľke by
sme mohli predísť takým nedorozumeniam, o ktorom informoval aj pán Karol Kúr, že napriek
sľúbenej podpore na rekonštrukciu budovy, kde prebiehajú tréningy detí, tento návrh pri
plánovaní rozpočtu bol vynechaný. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne, preskúmame túto možnosť a dáme písomnú odpoveď.
Poprosím pána prednostu, aby krátko informoval v spomínaných veciach.
B. Kóňa – ak dovolíte, k tomu listu pána Kúra, ktorý rozposlal všetkým vám, by som chcel
povedať, že uznesenie z minulého roku znelo, neviem či ho tam máte priložené, že sa zváži
a zaradí sa do zoznamu kapitálových výdavkov na rok 2015. Úrad túto rekonštrukciu zahrnul
do kapitálových výdajok na rok 2015, takže uznesenie je splnené, urobili sme to. Druhá vec
je tá, že páni poslanci to si neosvojili, chcem povedať, nevybrali si presne túto investíciu, ale
dali ste prednosť iným. Takže v podstate zostala nerealizovaná. Ale z hľadiska úradu sme
urobili, že sme to tam dali. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Ešte by som chcel doplniť túto informáciu. S pánom Kúrom
sme sa stretli aj osobne, kde sme prebrali možností, ako by sme vedeli čo najskôr riešiť tieto
opravy. Ďakujem. Odovzdávam slovo pani poslankyne Hortai.
É. Hortai – ďakujem za slovo. Chcel by som interpelovať pána primátora v dvoch otázkach.
V poslednom období už je to tradíciou, že primátor mesta na konci školského roka privíta
nadané deti všetkých škôl a následne im udelí vyznamenanie. Chcela by som sa
spýtať pána primátora, či plánuje pokračovať v tejto tradícii? Ak áno, chcela by som
tlmočiť dve prosby. Jedna je tá, aby stretnutie sa uskutočnilo v prvej polovici júna a školy boli
o tom informované dostatočne v predstihu, aby vedeli zabezpečiť účasť. Druhou prosbou je
tá, aby pomer pozvaných študentov bol určený na základe počtu žiakov škôl, čiže tie školy,
ktoré navštevuje väčší počet žiakov, mohli by navrhnúť adekvátne viac žiakov na
vymenovanie. Ďalej žiadam, aby pán primátor v ďalšom období zabezpečil podpísanie
uznesení v tej forme, ako to schválilo mestské zastupiteľstvo. Ak uznesenie nie je
podpísané v takej forme a s takým obsahom ako to mestské zastupiteľstvo prijalo, uznesenie
nie je platné, nakoľko ide o neexistujúce uznesenie, ktoré nebolo schválené mestským
zastupiteľstvom. Na základe tohto, realizované aktivity, alebo použitie verejných finančných
prostriedkov by nemali právny základ, boli by realizované na základe neexistujúceho
uznesenia a bez právneho dôvodu. Okrem toho vedie k právnej neistote a vyvoláva
pochybnosti v súvislosti platnosti každých ďalších uznesení. Čo sa týka interpelácií
z minulého zasadnutia, na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva som mala
dve otázky na pána primátora, a to ohľadom rekonštrukčných prác na budove Župného
domu a ohľadom parkovacieho systému, a taktiež som mala jednu otázku na pána
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viceprimátora Keszegha ohľadom spoločnosti NOE. Na otázky som ešte nedostala odpoveď.
Návrh, aby poslanci odovzdali svoje interpelácie a otázky písomne akceptujem, aj doteraz
som sa snažila svoje otázky odovzdať aj písomne, aj napriek tomu, že to nemá právny
základ a nie je možné obmedzovať pánov poslancov. Stanovenie takýchto podmienok nie je
možné. Je možné len navrhnúť. Ja radšej odporúčam dôsledne dodržať, aby pozmeňujúce
návrhy boli odovzdané písomne, aby boli podpísané a boli súčasťou zápisnice. Čo sa týka
návrhu pána Vettera, poslanci zastupiteľstva majú právo interpelovať pričom rokovací
poriadok určí, že ak poslanec na svoju otázku nedostane ústnu odpoveď, alebo nie je
spokojný s odpoveďou, ktorá odznela, osoba, na ktorú bola interpelácia, musí odpovedať
písomne do 30 dní a informovať o tom ústne na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Aj minulý pokus o zaslanie rokovacích materiálov v elektronickej podobe poukázal na to, že
elektronický systém ešte nie je dokonalý, preto by som navrhla a nemyslím si, že by to tak
veľmi ovplyvnilo rozpočet mesta, aby sme naďalej zachovali odoslanie odpovedí aj poštovne,
tým by sme zabránili tomu, aby vedenie mesta bolo obvinené, že nedodržuje zákon
a porušuje práva poslancov. Na moje otázky žiadam písomnú odpoveď. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Ešte toľko by som chcel dodať, že pri rozdaní papierov, keď
som o tom hovoril, z mojej strany to bola vyslovene ako požiadavka. Všetky odpovede budú
poskytnuté písomne. Ďakujem pekne.
É. Hortai – chcela by som prekopírovať jeden materiál, ktorý je k presunutému
programovému bodu, koho by som mohla poprosiť o reprodukciu materiálu?
L. Stubendek – samozrejme úrad umožní a zabezpečí rozmnoženie materiálu. Ďakujem
pekne. Slovo má pán poslanec Varga.
T. Varga – chcel by som interpelovať pána primátora. V septembri 2014, keď primátorom
mesta bol pán Anton Marek, mesto vyhralo 2,5 miliónovú dotáciu na rekonštrukciu – výmenu
strechy kasární v baštách. Podľa zmluvy medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka a mestom na tieto práce bolo určených 13 mesiacov od septembra minulého roku.
Termín vyprší tento rok v auguste. Ak som dobre informovaný, tento časový limit bol
predlžený do októbra 2015. Jún sa už blíži, do októbra nám zostáva už len 4-5 mesiacov.
10. apríla som dostal od pána Gráfela správu, v ktorom píše, citujem, „Šesťmesačná lehota
realizácie stavby sa zdá byť už málo pravdepodobná. Nakoľko v súčasnosti nemáme
ukončené ani verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, a z toho dôvodu nemôžeme
pristúpiť ani k ďalším krokom, ktoré máme predpísané príslušným ministerstvom na rok, sa
dostávame do časovej tiesne. Pokiaľ reálne nezačnú rekonštrukčné práce v mesiaci máj, tak
realizácia celého projektu je vážne ohrozená.“ Taký to bol stav 10. apríla. Odvtedy uplynulo
1,5 mesiaca, podľa mňa teraz sa počíta každý deň. Ak som dobre informovaný v týchto
dňoch sa uskutočnilo otváranie obálok na výber dodávateľa, preto by som sa chcel spýtať,
čo sa stane vtedy, ak tieto práce nebudú dokončené do októbra? Je možné požiadať
o ďalšie predĺženie termínu alebo mesto bude musieť vrátiť 2,5 miliónovú dotáciu?
L. Stubendek – ďakujem pekne. Krátko by som odpovedal, nebol som členom komisie, ale
pondelok sa zrealizovalo otváranie obálok. Pán prednosta, prosím, povedal by si niečo
k tomu, nakoľko pán Gráfel dnes tu nie je, je na dovolenke.
B. Kóňa – tiež som nebol členom komisie, ale bola vymenovaná sedemčlenná komisia aby
to bolo transparentné, obálky boli otvorené, je stanovené poradie, je to pred podpisom
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zmluvy, alebo sa vypracováva zmluva. K tej vašej otázke, čo ste hovorili, robíme všetko
preto, aby sme vedeli predĺžiť tento termín, ale máme signáli, že v tomto roku sa to musí
kompletne, všetko uzavrieť, zúčtovať. Teda nedá sa to preniesť do budúceho roku. Z tohto
dôvodu je to naozaj veľmi ťažká úloha, ale robíme na tom, a snažíme sa predĺžiť aspoň o ten
mesiac, a to vyzerá tak, že by to bolo reálne.
L. Stubendek – ďakujem. Ďalším je pán poslanec Szilárd Ipóth.
Sz. Ipóth – ďakujem za slovo pán primátor. Moja otázka sa týka ohľadom stanov
spoločnosti KOMVaK. Pred dvoma mesiacmi sme jednomyseľne prijali nové Stanovy
spoločnosti KOMVaK. Chcel by som sa spýtať, či sa už uskutočnili nejaké kroky
potrebné k tomu, aby tieto stanovy boli platné, alebo spoločnosť KOMVaK naďalej
funguje na základe starých stanov? Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. 0hľadom KOMVaK-u, v tejto veci pripravujeme mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Odpoveď bude zaslaná písomne. Posledné
zmierovacie zasadnutie s KOMVaK-om sa uskutočnilo dnes ráno. Ďakujem pekne. Možnosť
interpelovania má pán poslanec Károly Less.
K. Less – ďakujem pekne za slovo. Vážení poslanci, mám niekoľko otázok, ktoré
naformulovali obyvatelia mesta a ja. Rád by som odovzdal ich otázky. Chcel by som sa
spýtať vedenie mesta, či plánuje riešiť problém s neprispôsobivými a nespratnými
občanmi 1. sídliska? Či už nadviazalo kontakt s vajdom okresu a či vie s nim spolupracovať
aby sa tieto problémy vyriešili? Moja druhá otázka sa týka športu. V poslednom období boli
dosiahnuté obrovské športové výsledky. Chcel by som sa spýtať, či vedenie mesta plánuje
privítať týchto športovcov a osláviť ich výhru spoločne s fanúšikmi a sponzormi? A keď sme
už pri tejto téme, chcel by som sa spýtať, ak dobre viem, v utorok sme dostali e-mail, že
v Dôstojníckom pavilóne sa usporiada recepcia na počesť basketbalistov. K tomuto e-mailu
som sa dostal neskoro, chcel som im osobne poďakovať a stisnúť im ruky. Ja by som žiadal
vedenie mesta, aby v budúcnosti nás informovali o takej udalosti v dostatočnom časovom
predstihu. Okrem týchto, chcel by som sa spýtať, aké sú plány s budovami
nachádzajúce sa na hraničnom priechode? Aký bude osud kameňa pána Slotu, ktorý
zdobí naše mesto? Ďalšia moja otázka sa týka cirkevnej školy Marianum a špeciálnu
školu na ul. Košickej. Viem, že predmetná budova nie je majetkom mesta, ale sú majetkom
cirkvi a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Chcel by som sa spýtať, či je možné zúčastniť
sa v ich školskej rade? Mojou ďalšou otázkou je, sme tú niekoľkí, ktorí robia sobášne
obrady cez víkend alebo vo štvrtok. Táto miestnosť by mala byť reprezentatívna, ale ja si
myslím, že nie je. Plánuje miesto obnovu sobášnej siene alebo aspoň vymaľovanie
sály? Mojou ďalšou otázkou je, ak dobre viem, vedenie mesta bolo vonku pri Baštách VII.,
u pána Kubika. Včera som s nim hovoril a navrhol som, že pokúsim sa prihovoriť za neho, či
vieme nejakým spôsobom pomôcť, ale povedal, že si nepýta žiadnu pomoc, jedine toľko, ak
je možnosť, aby mesto odnieslo smeti, ktoré tam ukladali iní nelegálne. Ešte mám otázku na
pána viceprimátora, či už nadviazal kontakt s pánom Ferencom Mizerom ohľadom programu
„Listamester“ a taktiež či pokladá tento mailový systém, ktorý používa mesto a mestské
zastupiteľstvo, za efektívny?
L. Stubendek – samozrejme zašleme odpoveď písomne, ale máme tu jednu aktuálnu
otázku, a to basketbalistov. Keď sa vrátili o polnoci, podľa TV JOJ približne 1000 fanúšikov
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ich privítali obrovskou ováciou a radosťou. Vtedy sme sa dohodli s ich manažérom pánom
Paulíkom, že vzhľadom na to, že týmto športovcom sa platnosť zmluvy končí a cestujú
domov, že v stredu im usporiadame recepciu na ich počesť. Vzhľadom na nové informácie,
že niektorí hráči už mali kúpené letenky skorším dátumom a na stredu by z nich zostali iba
štyria, aby sme mohli privítať celú skupinu sme sa s nimi dohodli, že recepciu usporiadame
v utorok. Utorok poobede ešte mali posledný rozlúčkový zápas a ešte pred zápasom sme ich
mohli privítať v priestoroch Mestského úradu na ktorom by sa zúčastnili hráči, ich tréner
a manažér. Nakoľko sme im chceli poďakovať slávnostne, tak sa postupne vyvíjal nápad, že
recepciu uskutočníme v Dôstojníckom pavilóne o 15:30 hod. Maximálne súhlasím
s pripomienkou, ale s využitím všetkých možností takto sme vedeli zariadiť, aby sme našich
basketbalistov vedeli privítať s poctou. Na ostatné otázky odpovieme písomne. Ohľadom
Bašty č. VII., kontakt sme už nadviazali. Kameň na hraničnom priechode nie je na území
mesta, pozrieme sa za tým, čo by sa dalo s nim urobiť. Prípad špeciálnej školy je tiež
v procese vybavovania, pán Gábor Weszelovszky koná v tejto veci. Kompletnú odpoveď na
otázky odošleme písomne. Pán viceprimátor Keszegh bol oslovený, nech sa páči.
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor. V spojitosti programu „listamester“, pán
Ferenc Mizera spolu s pani Tímeou Gıgh osobne ma navštívili na Mestskom úrade. Dohodli
sme si podrobnosti, aké riešenia sú možné. Momentálne v ich firme prebiehajú obnovy, ale
už nám poslali jedno možné riešenie, čo by sme mohli využiť. Programátori posúdia, ako
najlepšie vieme túto možnosť využiť. Ohľadom Bašty VII., predtým okolie Bašty VII vyčistili
dobrovoľníci, ale aj vtedy mesto Komárno zabezpečilo odvoz smetí. Pod koordináciou pána
Patusa vyčistili aj pozdĺž železničnej dráhy a pomocou dobrovoľníkov sa pozbieralo viac
kontajnerov smetí, ale aj vtedy mesto odnieslo smeti. Je dôležité, aby aj okolie Bašty VII.
bolo upravené a vyzeralo dôstojnejšie. V spojitosti špeciálnej školy, aj na dnešné zasadnutie
je pripravený jeden materiál a taktiež ďalšie rokovania sú v priebehu. Objavili sa nové
možnosti a s pani riaditeľkou konzultujeme v tejto veci dennodenne. Urobíme všetko preto,
aby škola mohla pokračovať vo svojej práci v dôstojných podmienkach. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán viceprimátor, môžem potvrdiť tvoje slová, že sme boli,
a to pozitívne, skutočne veľa poslancov sa zapojilo do čistenia okolia Bašty VII. Veľmi pekne
ďakujem poslancom za ich aktívnu účasť a spoluprácu. Pán vedúci odboru, poprosím vás,
aby ste krátko doplnili túto informáciu.
A. Patus – k baštám VII. by som chcel dodať len toľko, že teraz pripravujeme jeden materiál.
Ministerstvo životného prostredia, Environmentálny fond vypísalo výzvu na predkladanie
projektov pre mestá a obcí na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, a časť
„Fecskefészek“ pri Baštách VII. je medzi tými nelegálnymi skládkami komunálneho odpadu,
ktoré chceme zlikvidovať. V prípade úspechu nášho projektu tento problém sa vyrieši zo
štátnych finančných prostriedkov a dotácií. Ďakujem.
L. Stubendek - ďakujem pekne. Bohužiaľ v okolí Komárna je niekoľko čiernych skládok
odpadu a musíme sa s nimi zaoberať. Ďakujem. Pán poslanec Glič, máš slovo prosím
pekne.
K. Glič – vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, ja mám takú jednoduchú
otázku. Minule sme hovorili o škole Marianum. Chcem sa opýtať, či trvá záujem cirkevnej
školy o kúpu objektu CVČ na sídlisku č. 7., a v akom štádiu riešenia je táto vec?
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B. Keszegh - na základe už spomínaného listu a odpovede na neho sme postúpili ďalšie
kroky, vyžiadali sme znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ale problém bol aj
v komunikácii medzi cirkvou a školou. Spoločne sa dohodlo aj o tom, ktorých znalcov –
odborníkov uzná mesto za vhodných na vypracovanie tohto znaleckého posudku. Škola
hneď aj začala konať v tejto veci a taktiež bolo dohodnuté, že materiál bude predložený na
ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, čiže budovu CVČ naďalej riešime.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne a páni poslanci, týmto by som
uzavrel tento bod. 8-mi poslanci položili svoje interpelácie a otázky. Áno, technický škriatok
zase narušil prácu, odovzdávam slovo pánovi JUDr. Bendemu. Nech sa páči.
Š. Bende – ďakujem pekne. Bol som prihlásený aj ja, ale som sa odhlásil, nakoľko pán
kolega Vetter už hovoril o téme, na ktorú som chcel poukázať, a to o zápasníckom klube
Spartacus. Všetci sme dostali e-mail a ja som to považoval za neprípustné, že nikto sa tým
nezaoberá. Aj viacerí z poslaneckých kolegov boli vonku v telocvični. Aj ja som bol osobne a
nesúhlasím s pánom prednostom v tom, že páni poslanci si túto záležitosť neosvojili. Chcel
by som len ešte toľko dodať, že e-mail obsahoval aj túto informáciu, a všetci kolegovia to
videli, že bohužiaľ už to nie je postačujúce, že rekonštrukcia tejto telocvične je zahrnutá do
investícií na rok 2015, ale je potrebné už konať v tejto veci. Podľa predbežných informácií
ešte v prvom polroku 2015 hygiena plánuje zavrieť telocvičňu. Ak aspoň tie
najurgentnejšie opravy nebudú realizované v prvom polroku, v tom prípade 45 detí nebude
vedieť kde cvičiť a mať tréning. Poprosím vedenie mesta, aby napriek k tomu, že páni
poslanci sa až tak týmto problémom nezaoberali, aby tento problém sa pokúsili napraviť.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – chcel by som sa poďakovať pánovi poslancovi za tento príspevok a zároveň
aj doplniť aj informáciou, že v minulom rozhovore s pánom Karolom Kúrom odznela aj tá
informácia, že tento zápasnícky zväz sa stal centrom aj na štátnej úrovni, preto je dôležité
upriamiť pozornosť mestského zastupiteľstva na tento problém. Vážení poslanci, milé dámy
a páni, týmto uzatváram bod interpelácií a otázok.
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, na základe schváleného programu rokovania so
zmenami a návrhu pána Andruska, nasleduje bod č. 3 a to Personálne veci: Calor, ComMédia a KOMVaK.

K bodu číslo 3 – Personálne veci: Calor, Com-Média, KOMVaK
Predkladateľ: Ing. Stubendek László, primátor mesta
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo bude rokovať
ohľadom personálnych veciach spoločnosti Calor, Com-Média a KOMVaK, kde ide o
odvolanie členov a o voľbe členov dozornej rady. Viac mandátov zaniklo, taktiež niektorí
členovia dozornej rady už nie sú poslancami, preto považujem za dôležité prerokovať tieto
personálne veci, aby sme vedeli zabezpečiť ich fungovanie. V prípade akciovej spoločnosti je
zákonom stanovené, že členovia dozornej rady sú volení na päťročné funkčné obdobie,
počet päťročných cyklov nie je obmedzený. V prípade KOMVaK-u máme zvoliť dvoch nových
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členov a u spoločnosti Com-Média troch členov. Tu by som chcel poznamenať, že aj moje
meno sa objavuje v materiály aj napriek tomu, že som približne pred 5-imi rokmi na vlastnú
žiadosť žiadal o zrušenie členstva v dozornej rade. Je potrebné brať na vedomie, že pani
PhDr. Éva Dohnanec, bývalá poslankyňa z Novej Stáži, už nie je medzi nami. Jej meno tiež
figuruje aj v obchodnom registri. Taktiež u spoločnosti CALOR, je potrebné zvoliť troch
členov do dozornej rady, momentálne tam figurujú mená Imrich Dubány, Štefan Zábojník
a Tibor Papp. Tu by som chcel poprosiť pánov poslancov o to, aby do dozornej rady
navrhovali vhodných odborníkov. Bolo už jedno predbežné stretnutie, kde sme túto otázku už
chceli riešiť a v záujme plynulej práce je potrebné riešiť a prerokovať túto otázku. Bol by som
rád, keby sme vedeli obsadiť tieto miesta vo všetkých troch dozorných radách. Poprosím
pána viceprimátora, aby na základe predbežnej dohody predložil svoj návrh formy
hlasovania.
B. Keszegh – len krátko by som chcel povedať, že na predbežnom stretnutí, na ktorom sa
zúčastnili aj niektorí poslanci, odznel jeden návrh, podľa ktorého každý poslanec má právo
navrhnúť členov týchto dozorných rád a následne tajným hlasovaním by zvolili – zakrúžkovali
- dvoch alebo troch členov. Po hlasovaní v prvom kole sa vytvorí jeden zoznam a prvé dve
alebo 3 mená, koľko je potrebné doplniť do uznesenia, by sme potom schválili. V prípade
nerozhodného hlasovania by bolo ďalšie kolo, kde by sa rozhodlo o druhom alebo tretom
člene dozornej rady.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Toľko by som chcel povedať k predloženému materiálu, že
v bode C/ na základe zvykového práva ako náhradníka na zastupovanie pána primátora na
Valnom zhromaždení navrhujeme 1. zástupcu primátora, PhDr. Imricha Knirsa. Žiadam
mestské zastupiteľstvo, aby túto informáciu bralo do úvahy. Otváram diskusiu. Pán poslanec
Ipóth má faktickú poznámku, nech sa páči.
Sz. Ipóth – chcel by som sa spýtať, je potrebné tajné hlasovanie?
L. Stubendek – nakoľko ide o personálne veci, nemusíme hlasovať tajne, ale ak niekto
navrhne tajné hlasovanie, mestské zastupiteľstvo musí sa prispôsobiť, čiže musí využiť
možnosť tajného hlasovania.
I. Andruskó – návrh pána viceprimátora na formu hlasovania je prijateľný. V prípade tajného
hlasovania je to logický spôsob. Chcel by som doplniť ešte informáciu, že v prípade
KOMVaK-u, je možné zvoliť dvoch členov dozornej rady, nakoľko tretieho člena vyberajú
zamestnanci spoločnosti spomedzi seba. Možno tu odznie 5-6 mien a ak som to dobre
pochopil, tak tajným hlasovaním v prvom kole sa vyberú tie mená, ktoré budú na prvom
a druhom mieste a mená tých dvoch osôb sa dostanú do bodu B/. Potom budeme naraz
hlasovať, či odvoláme László Gyırfiho a Bélu Szabóa a schvaľujeme na voľbu členov
dozornej rady nových členov. V prípade ďalších dvoch spoločností prvé tri mená sa dostanú
do zoznamu v bode B/ a potom naraz schválime odvolanie starých členov a schválenie
nových členov dozornej rady. Navrhujem vytvoriť k tajnému hlasovaniu mandátnu a sčítaciu
komisiu, ktorá by mala byť minimálne trojčlenná. Za predsedu komisie navrhujem pani JUDr.
Évu Hortai. Poprosil by som návrhy politických skupín na ďalších členov komisie.
É. Hortai – v predloženom materiáli v dôvodovej správe je niekoľko vážnych vecných
a právnych chýb. Zákon o obecnom zriadení presne určí v ktorých otázkach sa môže
rozhodovať výhradne iba mestské zastupiteľstvo, sem patria citujem „... schvaľuje zástupcov
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obce. Do výlučnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva patrí zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov obce, mesta, t. j. štatutárnych
a kontrolných orgánov.“ V podstate ide o to, že do kontrolných orgánov schvaľujeme
zástupcov mesta. Tu musíme prihliadať na zákon o obecnom zriadení a na Obchodný
zákonník. Členov dozorných rád vždy schvaľujú na valnom zhromaždení danej akciovej
spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka. Mesto na svoje zastupovanie môže podať
návrhy, navrhnúť kandidátov, ale toto patrí výhradne do pôsobnosti mestského zastupiteľstva
a nie do pôsobnosti pána primátora. V predloženom materiáli je dôvodová správa a
v prípade KOMVaK-u je uvedené, že „Vzhľadom k tomu, že mesto je jediným akcionárom
spoločnosti KOMVaK, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Mesto Komárno,
zastúpené primátorom. Jediný akcionár navrhuje za účelom riešenia vzniknutej situácie
odvolať “ a tu vpredu figuruje pán primátor. Podľa tohto predloženého materiálu vyzerá tak,
ako keby pán primátor bol jediným akcionárom spoločnosti KOMVaK. Čiže takto to nie je
v poriadku. Ďalší je CALOR. „jediným akcionárom spoločnosti CALOR“ – CALOR nie je
akciovou spoločnosťou, ale je spoločnosťou s ručením obmedzením, čiže nemá akcionárov.
Text je rovnaký. „Jediný spoločník navrhuje za účelom riešenia vzniknutej situácie odvolať
členov dozornej rady“ – predkladateľom je pán primátor. Vyzerá to tak, ako keby pán
primátor uviedol sám seba za akcionárom spoločnosti, ktorá neexistuje. Aj v tretom prípade
je to podobné, tu citujem „jediný spoločník navrhuje za účelom riešenia vzniknutej situácie
odvolať“ – pán primátor nie je jediným majiteľom spoločnosti Com-Média s.r.o.. Uznesenie je
v tejto forme v poriadku. Nakoľko mesto má právne oddelenie, ja navrhujem tieto materiály
dať do poriadku z právneho hľadiska, aby neskôr nevyvolali pochybnosti so zreteľom na
právoplatnosti rozhodnutia. V spojitosti Com-Médii by som chcela povedať, že mestské
zastupiteľstvo na Com-Médiu už má jedno platné uznesenie. V tomto prípade by sme nemali
prijať nové uznesenie, aspoň v časti uznesenia A/ je to úplne zbytočné, nehovoriac o tom, že
by sme tu mali odvolať člena dozornej rady, ktorá zosnula pred dvoma rokmi. Ja som žiadala
vyhľadať predmetné uznesenie. Uznesenie nezaniká a je stále platné a taktiež aj v tom
prípade, keď uznesenie bolo prijaté v minulosti. Nie je potrebné predložiť nové uznesenie,
ale malo by sa vyhľadať to staré uznesenie a zabezpečiť jeho realizáciu.
B. Keszegh – k nedorozumeniam došlo z dôsledku toho, že v obchodnom registri sú
uvedené tieto zlé mená. V podstate v obchodnom registri, nakoľko zmeny neboli nahlásené,
figurujú tieto 3 mená, ale je to pravda, mestské zastupiteľstvo sa musí zaoberať
s uznesením, ktoré je platné.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pravdou je, že aj ja som predtým podal moje odstúpenie
písomne a vtedy mestské zastupiteľstvo to aj prijalo. Prečo to nebolo zaregistrované je
záhadou aj pre mňa aj pre ostatných. Nasleduje pán poslanec Gajdáč, nech sa páči.
O. Gajdáč - ......za člena volebnej komisie navrhujem pána JUDr. Štefana Bendeho.
P. Korpás – ......navrhujem pána Jána Vettera.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, trojčlenná komisia je postačujúca na
to, aby vedeli vhodne pracovať a rozhodovať. Vážené mestské zastupiteľstvo, odznelo, že
mená budú vybraté tajným hlasovaním a ohľadom tejto veci nie je potrebné hlasovať. Na tie
miesta, kde môžu byť 2 až 3 možností a budú navrhnutých viac návrhov, v tom prípade sa
uskutoční tajné hlasovanie. Vážené mestské zastupiteľstvo, prosím hlasujme o tomto.
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/Výsledok hlasovania č. 6/:
návrh na uznesenie o forme hlasovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek - tento výsledok vylučuje variant, že ak dve alebo 3 mená budú navrhnuté na
tie miesta, kde sú dve alebo 3 voľné miesta, tak tam nie potrebné tajné hlasovanie. Ďakujem.
Ďalším bodom, o ktorom budeme hlasovať je vytvorenie volebnej komisie. Odzneli tu už aj
mená, takže prosím hlasovanie o tom, že tajné hlasovanie bude vedené volebnou komisiou,
a to v nasledujúcom zložení: JUDr. Éva Hortai ako predseda komisie, JUDr. Štefan Bende člen komisie a Ing. Ján Vetter – člen komisie. Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh na uznesenie k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu členov dozornej rady
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 162/2015)
L. Stubendek – na základe predloženého materiálu postup hlasovania bude nasledovný.
Prosíme návrhy za členov do dozornej rady č. 1. Návrhy čakáme zo strany poslancov
a minimálne toľko mien, koľko miest máme v dozornej rade. Ďakujem pekne. Hlasovať
budeme po poradí. Bola taká požiadavka, aby dozorné rady všetkých troch spoločností, čiže
KOMVaK, Calor a Com-Média, boli zvlášť na hlasovacom lístku. Prosím o prípravu
hlasovacích lístkov. Takže bude stanovené poradie, ten kto dostane najviac hlasov, ten sa
dostane do zoznamu uvedeného v návrhu uznesenia a v ďalšom bode mestské
zastupiteľstvo bude hlasovať o tom podľa poradia. Začneme prerokovať KOMVaK, kde
máme dve voľné miesta na obsadenie. Prosím návrhy.
I. Andruskó – do dozornej rady spoločnosti KOMVaK nemám návrh.
P. Korpás – do dozornej rady spoločnosti KOMVaK navrhujem pánov poslancov Bélu
Szabóa a Konštantína Gliča.
D. Kovács – do dozornej rady spoločnosti KOMVaK navrhujeme pána MUDr. Zoltána
Benyóa
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K. Less – taktiež som chcel navrhnúť pána doktora Zoltána Benyóa. Ďalším mojim návrhom
je pán poslanec Béla Szabó.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Všetci navrhovaní prijali návrh na vymenovanie člena
a súhlasili s tým. Zhrniem informácie: do dozornej rady sú navrhovaní páni poslanci Zoltán
Benyó, Béla Szabó a Konštantín Glič. Vzhľadom na to, že je tu viac mien, ako je počet
možných miest, preto budeme hlasovať tajným hlasovaním. Poprosím volebnú komisiu, aby
začal svoju prácu. Medzitým mestský úrad môže pripraviť hlasovacie lístky. Nasleduje ďalší
bod a to spoločnosť CALOR. V prípade Calor sú tri možností. Prosím návrhy na jednotlivé
miesta. Poprosím poslancov, aby nahlásili svoje návrhy.
I. Andruskó – do spoločnosti CALOR navrhujem Imricha Dubány-iho, ktorý súhlasil s mojim
návrhom a prijal členstvo.
Š. Bende – za členom dozornej rady spoločnosti CALOR navrhujem pána MUDr. Antona
Mareka.
B. Keszegh – ..... za člena dozornej rady navrhujem pána Ing. Kóňu. Myslím si, že pán
prednosta v oblasti čísiel má dobré poznatky a už v tejto oblasti dokázal viditeľné výsledky.
L. Stubendek – boli navrhnuté 3 mená, v tomto prípade nie je potrebné tajné hlasovanie.
Ďalšou spoločnosťou je Com-Média. Aj v tomto prípade ide o tri mená, poprosím poslancov,
aby sa prihlásili do diskusie.
B. Szabó – ... do dozornej rady spoločnosti Com-Média navrhujem kolegu pána Korpása.
I. Adruskó – ....do dozornej rady spoločnosti Com-Média navrhujem pána Ing. Konštantína
Gliča.
A. Horváth – ..... za člena dozornej rady spoločnosti KOMVaK navrhujem pána PaedDr.
Józsefa Kiss Pénteka, ktorý tu nie je momentálne, ale súhlasil s mojim návrhom a prijal
členstvo.
J. Vetter –chcel by som potvrdiť návrh za člena dozornej rady pána poslanca Józsefa Kiss
Pénteka.
L. Stubendek – ďakujem pekne za návrhy. Boli navrhnuté 3 mená na tri miesta, čiže ani
v tomto prípade nie je potrebné tajné hlasovanie. Takže krátke zhrnutie, tajné hlasovanie sa
uskutoční na voľbu členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK, kde boli navrhnutý páni
poslanci Zoltán Benyó, Béla Szabó a Konštantín Glič, v prípade Kom-Médii na tri miesta
odzneli mená troch osôb, a to Peter Korpás, Konštantín Glič a Jozef Kis Péntek a v prípade
spoločnosti CALOR s.r.o. podľa návrhov máme 3 mená na 3 miesta, a to Imrich Dubány,
Bohumír Kóňa a Anton Marek. Každý navrhovaný prijal členstvo v dozornej rade danej
spoločnosti. V jednom prípade je potrebné tajné hlasovanie, poprosím úrad, aby pripravil
materiál k tajnému hlasovaniu. Vážené mestské zastupiteľstvo urobíme krátku prestávku.
Pán primátor o 14:59 hod. nariadil krátku prestávku do 15:29 hod..
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme zasadnutie. Volebná komisia bude
koordinovať tajné hlasovanie. Postup bude taký, že hlasovacie lístky budú rozdané a každý
poslanec písomne zahlasuje. Poprosím pani predsedu komisie PhDr. Évu Hortai, aby
povedala potrebné inštrukcie k hlasovaniu. Odovzdávam slovo predsedovi komisie.
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É. Hortai – vážený pán primátor, vážení poslanci, každého oslovíme menovite, poprosíme
každého na prevzatie hlasovacieho lístka. Forma hlasovania bude taká, že každý na
hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo pred menom. Maximálne dve mená je možné
zakrúžkovať. V prípade spoločnosti KOMVaK máme dve miesta. Hlasovací lístok, na ktorom
bude viac mien zakrúžkovaných, nebude platný. Zakrúžkovanie jedného mena budeme
akceptovať, ale hlasovací lístok, na ktorom nebude žiadne meno zakrúžkované budeme brať
za neplatný. Potom všetkých poprosíme, aby po jednom prišli k volebnej urne a odovzdal
svoj hlasovací lístok. Poprosím každého, aby svoj hlas odovzdal čím skôr a potom volebná
komisia sčíta všetky hlasy. Hlasovacie lístky sú u pána poslanca JUDr. Bendeho.
L. Stubendek - ďakujem pekne za rozpravu pred hlasovaním. Vážená pani predsedníčka
komisie, poprosím o rozdanie hlasovacích lístkov.
Poslanci prevzali hlasovacie lístky, ktoré z dôvodu zachovania autentity boli podpísané
s pánom poslancom JUDr. Bendeom. Rozdaných bolo 22 hlasovacích lístkov.
L. Stubendek - prosím pozornosť, kým sa sčítajú hlasy, v spojitosti Com-Médie sa podarilo
objasniť niektoré veci. Pán prednosta máš slovo.
L. Kóňa – ak dovolíte, skúsim informovať o zistených chronologicky. Uznesenie z 31. marca
2011 pod číslom 125/2011 k návrhu na obsadenie funkcie členov dozornej rady spoločnosti
Com-Média spol. s r.o.: mestské zastupiteľstvo po A/ berie na vedomie písomné oznámenie
L. Stubendeka o vzdaní sa členstva v dozornej rade spoločnosti Com-Média zo dňa 11. 2.
2011, po B/ schvaľuje návrh na voľbu členov dozornej rady Csaba Czúth, MUDr. Zoltán
Benyó. Toto je jedno uznesenie. 23.3.2011 konateľ spoločnosti pán Mgr. Zoltán Pék:
„Vážený pán primátor žiadam Vás o uvoľnenie funkcie z pozície konateľa spoločnosti ComMédia spol. s r.o., Komárno, dňom 31. 3. 2011. Uznesenie z 19. apríla 2011 pod číslom
130/2011 k návrhu na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti Com-Média spol. s r.o.,: mestské zastupiteľstvo v Komárne po A/ berie na
vedomie písomné oznámenie Mgr. Zoltána Péka k ukončeniu funkcie konateľa spoločnosti
Com-Média spol. s r.o., po B/ schvaľuje po 1) vypísanie výberového konania na obsadenie
funkcie konateľa spoločnosti Com-Média spol. s r.o. po 2) návrh na odvolanie Mgr. Zoltána
Péka z funkcie konateľa spoločnosti dňom voľby nového konateľa na základe výsledkov
úspešného výberového konania, po C/ žiada MUDr. Antona Mareka primátora mesta
Komárno zabezpečiť vyhlásenie výberového konania v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
následne zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie výberového konania
do 30.6.2011. Ďalšie uznesenie zo dňa 14. februára 2013 k návrhu na vzdanie sa členstva v
dozornej rade spoločnosti Com-Média spol. s r.o.: mestské zastupiteľstvo v Komárne berie
na vedomie oznámenie pána MUDr. Zoltána Benyó, poslanca mestského zastupiteľstva,
o vzdaní sa členstva v dozornej rade spoločnosti Com-Média spol. s r. o.. Tieto sú uznesenia
a žiadosti. Čo sa podarilo zistiť je to, že na základe vzdanie sa tejto funkcie vlastne vznikol
súdny spor a pán Pék si to vraj rozmyslel a povedal, že to len oznamoval a nie požiadal.
Dostalo sa to až na krajský súd, ktorý to vrátil a konštatoval, že konateľstvo pokračuje
a prišlo to späť na okresný súd, kde ešte tento súdny spor nie je uzavretý. Zatiaľ toľko sa
nám podarilo zistiť. Narýchlo sme nevedeli zistiť, či tieto uznesenia z roku 2011 a 2013, či
17
Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. mája 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

následne na to prebehli valné zhromaždenia, kde primátor mesta v tomto zmysle konal. Toto
by bolo možno dobré, keby si ex primátor MUDr. Marek alebo zastupujúci pán Szabó
spomenuli, či takéto niečo bolo alebo nie. Medzi materiálmi, ktoré sú uložené v Obchodnom
registri, je aj nejaký výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorý bol zaslaný v roku
2012, ale žiadne zmeny neboli zapísané. To znamená, preto máme vlastne v Obchodnom
registri stále zapísané tie mená, ktoré boli ešte pred týmito vzdaniami. Na druhej strane výpis
z Obchodného registra pokiaľ voči tretím osobám je právoplatný, to znamená, že konateľ je
tam zapísaný, môj názor je taký, že voči tretím osobám nemusí vedieť o žiadnom súdnom
spore, takže pán Pék podľa môjho názoru konal niekoľko rokov, podpisuje výpisy, záverečné
uzávierky atď., to znamená, že ako funkcia konateľa v skutočnosti pokračuje. Takže konateľa
by som teraz neriešil, svoj názor som vám povedal a tu je otázka teraz týchto uznesení, kde
bolo vlastne brané na vedomie odstúpenia alebo vzdanie sa funkcie v dozornej rade a tá
voľba. Neviem pán Marek, či si počúval, práve si bol vonku, či si pamätáš na to, že či tieto
uznesenia boli aj realizované na valnom zhromaždení na realizáciu týchto. Takže áno. Takže
malo by to byť právoplatné. Na rýchlo, čo sa mi podarilo konzultovať s pani právničkou,
nakoľko to je asi dosť neuzavretý kruh, doporučila tieto uznesenia zrušiť, tým by sme sa
vrátili právne do toho stavu, ktorý je teraz napísaný v obchodnom registri. Nie je to dobré, ale
asi toto by malo byť riešenie a potom by platilo to uznesenie, ktoré sme pripravili, že mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie, že pani Dohnanec atď., odvolajú sa títo dvaja, ktorí sú
v Obchodnom registri a zvolia sa traja ďalší. Ale tá voľba troch nových, myslím si, že tá voľba
môže byť v každom prípade. Ešte raz hovorím, toto je len to, čo sa podarilo veľmi rýchlo
urobiť.
L. Stubendek – ďakujem pán prednosta. Medzi tým, vyzerá to tak, že sčítanie hlasov sa blíži
ku koncu. Dávam späť slovo volebnej komisii. Pani predsedníčka, poprosím o podanie
informácií o výsledkoch tajného hlasovania. Slovo má pani predsedníčka volebnej komisie
JUDr. Hortai.
É. Hortai – ďakujem za slovo. Komisia dospela k záveru, že bolo vydaných 22 hlasovacích
lístkov, odovzdaných bolo taktiež 22 a z ktorých je 22 platných hlasovacích lístkov.
Výsledok tajného hlasovania:
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s.
MUDr. Zoltán Benyó: 10
Ing. Konštantín Glič: 12
Ing. Béla Szabó:
16
L. Stubendek – ďakujem za podanie správy o výsledkoch tajného hlasovania. Vážení
poslanci, poradie bude nasledovné: Ing. Béla Szabó dostal 16 hlasov, Ing. Konštantín Glič
dostal 12 hlasov, a MUDr. Zoltán Benyó dostal 10 hlasov. Nasleduje návrh na uznesenie,
ktoré má tri body, a to pod bodom A/ schvaľuje návrh na odvolanie členov dozornej rady
spoločnosti KOMVaK László Gyırfyho a Bélu Szabóa, pod bodom B/ schvaľuje návrh na
voľbu členov dozornej rady Bélu Szabóa a Konštantína Gliča, po bodu C/ poveruje
a splnomocňuje primátora mesta zastupovať Mesto na valnom zhromaždení spoločnosti
18
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KOMVaK a hlasovať za navrhovanú zmenu a ako náhradníka určuje PHDr. Imricha Knirsa,
zástupcu primátora. Ďakujem za prácu volebnej komisie. Je to jasné každému? Ďakujem
pekne. Vážené zastupiteľstvo, hlasujme o mojom návrhu a o návrhu volebnej komisie.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
návrh na uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady
spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 163/2015)

L. Stubendek – ďakujem, návrh je prijatý. Gratulujem novým členom dozornej rady. Ideme
ďalej. Ďalšie hlasovanie už nie je tajné, v prípade spoločnosti Com-Média na 3 miesta máme
tri mená: Peter Korpás, Konštatnín Glič a József Kiss Péntek. V prípade Com-Médii bolo
jedno uznesenie. Takže upresníme veci podľa informácií, ako o tom informoval pán
prednosta. Pán prednosta, dávam Vám slovo.
B. Kóňa – skúsil by som to naformulovať podľa doporučení pani právničky. Mestské
zastupiteľstvo v Komárne z dôvodu nerealizovania uznesenia č. 125/2011 a č. 1006/2013
ruší uvedené uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalej by už platila tá verzia, čo ste mali
rozdané, to znamená, bolo by tam pod bodu B/ berie na vedomie, že dňom úmrtia 25.
decembra 2010 pani PhDr. Éve Dohnanec skončil mandát člena dozornej rady spoločnosti,
po C/ schvaľuje návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločnosti COM-Média, László
Stubendeka a Bélu Szabóa, po D/ schvaľuje návrh na voľbu členov dozornej rady
spoločnosti Com-Média Konštantína Gliča, Józsefa Kiss Pénteka a Péter Korpása a po D/
poveruje a splnomocňuje primátora mesta zatupovať mesto na valnom zhromaždení
spoločnosti a hlasovať za navrhovanú zmenu a ako náhradníka určí PHDr. Imricha Knirsa,
zástupcu primátora.
L. Stubendek – ďakujem a prosím to aj naformulovať písomne. Vážené zastupiteľstvo,
vieme o čom budeme hlasovať. Pán poslanec Béla Szabó, nech sa páči, máte slovo.
B. Szabó – ďakujem za slovo. Keď sa prečítali uznesenia bola tam aj tá informácia, že pán
doktor Benyó bol zvolený zastupiteľstvom do dozornej rady. Ak som dobre pochopil, tak tieto
uznesenia teraz chceme dodatočne zrušiť. Toto nijako nebude právne sedieť. Čo sa týka
pani Dohnanec, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami, zo zákona je to automatickým dôvodom
na zrušenie členstva dozornej rady. Nie som právnikom, ale podľa mňa to takto nie je dobré.
Ďakujem.
L. Stubendek – dostali sme takéto právne stanovisko, bolo nám odporúčané pokračovať
podľa tohto. Pán poslanec Andruskó má faktickú poznámku, nech sa páči, máš slovo.
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I. Andruskó – pripájam sa k názoru poslanca Bélu Szabóa, tiež nie som právnikom, ale keď
pán MUDr. Benyó sa zúčastnil na viacerých zasadnutiach, jeho meno figuruje v zápisniciach,
ktoré aj podpisoval, ak zrušíme tieto uznesenia tak na základe čoho sa tam zúčastňoval? To
nemôže byť retroaktívne, mali sme platné uznesenie, on bol členom dozornej rady. To že
niekto urobil chybu a nezaregistroval žiadosti to je jedna vec, ale teraz dodatočne zrušiť
uznesenie, na základe ktorého on tam pracoval, ja neodporúčam. Navrhujem hlasovať
o návrhu uznesenia tak, ako to bolo pripravené a predložené na zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Ak to bude protizákonné, pán primátor to môže vetovať. Neviem si to
predstaviť, že niekomu dodatočne zrušíme členstvo. Ktorý právnik mesta dával takéto právne
stanovisko?
B. Keszegh – reagujem na tento príspevok, prepáčte, ale zrušenie uznesenia nebolo
navrhnuté z našej strany, ale pani poslankyňa JUDr. Éva Hortai to navrhla.
É. Hortai – ...(nepočuť záznam)...pán viceprimátor, ty si to navrhol.
L. Stubendek – dobre, odovzdávam slovo pánovi poslancovi Gajdáčovi.
O. Gajdáč – ja som chcel len toľko povedať, že nemám s tým problém a ja si myslím, že to
môžeme kludne odhlasovať. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Pani poslankyňa JUDr. Hortai má slovo.
É. Hortai – môj návrh sa netýkalo toho, že máme zrušiť doterajšie uznesenie. Ja som
odporúčala vyjasniť právnu situáciu a predložiť taký návrh na uznesenie, ktorý je v súlade
s platnými uzneseniami, nakoľko máme napr. také uznesenie, že pán L. Stubendek sa vzdal
funkcie v dozornej rade, brali sme to na vedomie a keď sa on vzdal členstva dozornej rady,
tak to muselo mať nejaké dôsledky. Aj napriek tomu, že to mestské zastupiteľstvo
nezaregistrovalo, uznesenie po určitom období nadobudlo účinnosť. Predchádzajúce právne
postupy majú právne dôsledky. Takže chcela som len upresniť to, že zrušenie uznesenia un
block a potom prijať nové uznesenie neboli mojim návrhom. Ďakujem.
L. Stubendek – každopádne je potrebné zrušiť členstvo starých členov v dozornej rade
a vymenovať nových členov. Budeme hlasovať. Pán prednosta, máš slovo.
B. Kóňa – my sme pôvodne navrhli to uznesenie, ktoré sem rozdali a brali sme do úvahy, že
tie uznesenia zrejme neboli realizované a dokončené. To znamená, že berme právny stav.
My môžeme mať akékoľvek uznesenia, keď v Obchodnom registri je napísaný tento konateľ,
táto dozorná rada, voči tretím osobám je to presne právne isté. Po týchto pripomienkach
odporúčam schváliť ten materiál, čo sme rozdali. To znamená, že po A/ berie na vedomie že
dňom úmrtia atď., po B/ schvaľuje návrh na odvolanie členov dozornej rady László
Stubendeka a Bélu Szabóa, po C/ schvaľuje návrh na voľbu členov dozornej rady
spoločnosti Com-Média Konštantína Gliča, Józsefa Kiss Pénteka a Pétera Korpása a po D/
poveruje a splnomocňuje primátora mesta zastupovať Mesto Komárno na valnom
zhromaždení spoločnosti atď..
L. Stubendek – áno, ako to odznelo. Je to každému jasné? Vážené zastupiteľstvo, prosím
hlasovať o týchto predložených návrhov.
O 15:55 hod. odišiel pán poslanec Ing. František Rajko.
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/Výsledok hlasovania č. 9/:
návrh na uznesenie k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 164/2015)
L. Stubendek – návrh je prijatý. Gratulujem novým členom dozornej rady spoločnosti za
vymenovanie. Nasleduje spoločnosť CALOR spol. s r.o.. Odzneli 3 mená, Imrich Dubány,
Anton Marek a Bohumír Kóňa. Vážené zastupiteľstvo prosím hlasovať o predloženom
návrhu.
Výsledok hlasovanie č. 10/: Anulované hlasovanie
(pán primátor pozastavil hlasovanie, nakoľko chcel upresniť o čom bude hlasovanie)
/Výsledok hlasovania č. 11/:
návrh na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady spoločnosti CALOR s.r.o.
Komárno - TE - 213/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 165/2015)
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, návrh je prijatý, ďakujeme všetkým za trpezlivosť.
Uznesenia budú vystavené podľa prijatých návrhov. Ďalším programovým bodom dnešného
zasadnutia mestského zastupiteľstva je Informatívna správa o plnení uznesení. Prosím pána
prednostu.

K bodu číslo 4 - Informatívna správa o plnení uznesení TE-220/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu
B. Kóňa – budem informovať len veľmi stručne. Vypracovali sme návrh priebežného
hodnotenia jednotlivých uznesení. Samozrejme zvážime podnetný návrh pána Vettera
a skúsime to zrealizovať a zapracovať tak, aby to bolo jednoduchšie aj pre vás. Navrhujeme
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zrušiť dve uznesenia, a to uznesenia č. 60/2015 a č. 125/2015, z dôvodu že pridelené byty
žiadatelia odmietli. Ďakujem, to je všetko.
L. Stubendek – ďakujem. Otváram diskusiu k tejto téme. Do diskusie sa prihlásil jeden
poslanec, uzatváram možnosť prihlásenia sa do diskusie. Slovo má pani poslankyňa É.
Hortai, nech sa páči.
É. Hortai - ďakujem za slovo. Ešte v časti Interpelácie a otázky som upozornila na to, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli prijaté v inej forme, ako to boli podpísané
pánom primátorom. Ide o troch uzneseniach, o uzneseniach č. 130/2015 a 131/2015, ktorý
predložil pán viceprimátor a taktiež o návrhu na uznesenie č. 159/2015. Obidve uznesenia sa
týkajú investícií Programového rozpočtu. Návrhy, ktoré predložil pán viceprimátor, boli trošku
upravené, dodatočne sme doplnili chýbajúcich údajov. Podobnú formu dostal aj návrh na
uznesenie, ktorý predložili členovia politickej strany MOST – Híd. Upriamila som pozornosť
pána primátora na skutočnosť, že ak uznesenie nie je podpísané v takej forme a s takým
obsahom ako to mestské zastupiteľstvo prijalo, uznesenie nie je platné a ide o neexistujúce
uznesenie. Všetky realizované aktivity, alebo použitie verejných finančných prostriedkov by
nemali právny základ, boli by realizované na základe neexistujúceho uznesenia a bez
právneho dôvodu. V ďalšom období by bolo potrebné na to dohliadnuť. Tretí návrh na
uznesenie bol čiastočne zbavený od právnej formy tým, že nebol uvedený zdroj. Čiže
zoznam investícií bol predložený tak, že nebolo uvedené, že z akého zdroja budú pokryté?
Tieto dve návrhy na uznesenie nie sú právoplatné a nie sú realizovateľné. V ďalšom bode
programu je prerokovanie doplnenia Zoznamu investícií. V prílohe tohto návrhu je Zoznam
investícií na roky 2015- 2017, kde zoznam je už v poriadku, len názov nie je dobrý.
V ďalšom bode pomocou pána prednostu by som chcela predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý
bude v súlade so zákonom a taktiež upraví tie predchádzajúce dve návrhy, ktoré boli inak
podpísané, ako boli prijaté mestským zastupiteľstvom. Cieľom je to, aby investície sa mohli
uskutočniť, k tomu je ale potrebné uznesenie prijatého v súlade so zákonom. Z tohto dôvodu
nemôžem prijať informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva. Zbuduje
vo mne pochybnosti o tom, či sú ostatné uznesenia autentické. Žiadam vás, aby v ďalšom
období k podobným veciam nedochádzalo. Návrh na uznesenie rozdáme všetkým. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi.
M. Csintalan - plnenie uznesenia č. 1256/2013 nie je o tom, o čom hovorí uznesenie
a okrem tohto v správe sa nachádza viac takýchto uznesení. Je tam viac takých uznesení,
ktoré sú už dávno neplatné a môžu byť vynechané zo správy.
L. Stubendek – ďakujem hlavnému kontrolórovi za jeho pripomienku. Pán prednosta máš
slovo.
B. Kóňa – len k tej reakcii, budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby to bolo dobré. Pri týchto
uzneseniach na kapitálových výdajoch, by som chcel povedať, pokiaľ tam nebol písaný
zdroj, tak zdroj bol písaný v návrhu rozpočtu. Zo znamená, že bola to jedna suma zhruba 2
milióny 900 tisíc eur, a to je zdroj z vlastných príjmov, to znamená 40 – externá časť. To je
písané v rozpočte. Len obsahová náplň sa dopĺňala, stále to bola tá istá 40 ako vlastné
zdroje z vlastných príjmov. Ten zdroj pri tejto náplni by som považoval, že nebolo nutné.
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L. Stubendek – ďakujem pekne. Všetky pripomienky odzneli, vážené zastupiteľstvo, prosím
hlasovať najprv o zrušení uznesenia č. 60/2015 a 125/2015 a potom o prijatie uznesenia
k Informatívnej správe o plnení uznesení ku dňu 30.04.2015.
/Výsledok hlasovania č. 12/:
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne č. 60/2015 a 125/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý (č. uznesenia 166/2015)
/Výsledok hlasovania č. 13/:
návrh na uznesenie k Informatívnej správe
zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.04.2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 167/2015)

o plnení

uznesení

Mestského

L. Stubendek – návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, nakoľko boli navrhnuté zmeny
ohľadom programu, podľa zmien pokračujeme bodom č. 10 – Žiadosti a návrhy vo
finančných veciach, časťou Doplnenie investícií Programového rozpočtu. Poprosím pána
Kóňu o krátke zhrnutie informácií.

K bodu č. 5 - Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Doplnenie investícií
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 TE-181/2015
B. Kóňa – len veľmi stručne. Jedná sa o ďalšie doplnenie kapitálových výdajov. Skupina
poslancov sa dala do hromady a predložili ďalšie naplnenia od poradového čísla 19 po 24
a zostáva tam ešte nerozdelená suma 4.000 eur. To znamená, takto dávame aj návrh na
uznesenie aby bolo prijaté. Je to asi dohoda medzi poslancami. Ďakujem.
É. Hortai - ...mám pozmeňujúci návrh. Pôvodné uznesenie mestského zastupiteľstva č.
29/2015, ktorým sme schválili rozpočet, v bode A/ sme schválili A.1. programový rozpočet
a v bode A.2. bol zoznam investícií poradovým číslom 1 až 6 na rok 2015. Toto uznesenie
o rozpočte by bolo potrebné zmeniť, tohto sa týka návrh na uznesenie na prvej strane, ktorý
hovorí o tom, že tento bod č. 2, v ktorom sa nachádza, že schvaľuje zoznam investícií na rok
23
Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. mája 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

2015 -2017 a tá príloha, ktorá už bola kompletizovaná. Aby sme predišli nedorozumeniam,
bola jedna príloha č. 3, bola príloha č. 3.1., ktorú sme predkladali my na minulom zasadnutí
zastupiteľstva a táto by bola príloha č. 3.2., ktorá už obsahuje všetky investície. Týmto
pôvodné uznesenie týkajúce sa rozpočtu bude kompletné a zmenené. Ostatné materiály,
ktoré sú priložené, poskytujú prehľad o tom, aký bol postup, ako sa vytvoril rozpočet. Našou
úlohou je, aby uznesenie bolo platné a aby sme zmenili prílohu č. 3 uzneseniu č. 29/2015
o rozpočte. Navrhujem hlasovať o tomto, s tým, že tabuľka, ktorá sa nachádza v materiáloch
predložených pánom inžinierom, nemal by názov Príloha č. 3/1/2015, ale bude mať názov
Príloha č. 3.2.. Nakoľko ide o verejných financiách, dôležité je, aby uznesenie bolo prehľadné
a mal právnu formu.
L. Stubendek - poprosím predkladateľa materiálu, aby sa vyjadril k tomuto a či prijíma tieto
zmeny. Pán prednosta, máš slovo.
B. Kóňa - takáto príloha mi nie je celkom jasná, ale už v záujme vecí poviem, že áno.
V záujme, aby veci boli v poriadku, aby sme mohli robiť kapitálové výdaje a aby sa niečo
pohlo ďalej so zmenami súhlasím.
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, predkladateľ súhlasil so zmenami a prijal ich. Prosím
hlasovať o návrhu na uznesenie podľa návrhu JUDr. Évy Hortai.
/Výsledok hlasovania č. 14/:
návrh na uznesenie k poslaneckému návrhu JUDr. Évy Hortai na doplnenie investícií
Programového rozpočtu na rok 2015 – 2017 TE – 181/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
návrh je prijatý (č. uznesenia 168/2015)
L. Stubendek - Vážené zastupiteľstvo, chcel by som vám oznámiť, že teraz som telefonoval
s Políciou, potrebujú informáciu odo mňa. Poprosím pána viceprimátora, aby prebral vedenie
zasadnutia kým vybavím túto záležitosť.
O 16:18 hod. odišiel pán primátor zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Zadadnutie ďalej viedol pán viceprimátor Mgr. Béla Keszegh.
Pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák odišiel o 16:20 hod..

K bodu číslo 6 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie TE-219/2015
Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór mesta
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/Výsledok hlasovania č. 15/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 169/2015)
K bodu číslo 7 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov
TE-185/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
/Výsledok hlasovania č. 16/:
návrh na schválenie k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno o
podmienkach držania psov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (VZN č. 9/2015)
K bodu číslo 8 - Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno TE-174/2015
Predkladateľ: Ing. Bednáriková Katarína, vedúca správy bytového fondu
É. Hortai - navrhujem, aby k všeobecne záväzným nariadeniam boli pridelené čísla dopredu,
čiže už na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli by očíslované.
/Výsledok hlasovania č. 17/:
k návrhu na schválenie k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Komárno,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 6/2011
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (VZN č. 10/2015)
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k bodu č. 9 - Protest prokurátora č. Pd 66/15/4401-3 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Komárno číslo 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno - TE-223/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
É. Hortai – chcela by som len doplniť informáciu, že bolo málo času, materiál sme dostali len
teraz a nevieme sa k tomu vyjadriť, ale zákonom je stanovené, že do 90 dní je potrebné
nahradiť všeobecným záväzným nariadením, ktorý bude v súlade so zákonom.
/Výsledok hlasovania č. 18/:
k návrhu na uznesenie k protestu prokurátora č. Pd 66/15/4401-3 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Komárno č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 170/2015)
K bodu č. 10 - Upozornenie prokurátora č. Pd 67/15/4401-3 na nedodržiavanie
niektorých ustanovení zákona číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene na doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a iné - TE-222/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
/Výsledok hlasovania č. 19/:
k návrhu na uznesenie k upozorneniu prokurátora č. Pd. 67/15/4401-3 na
nedodržiavanie niektorých ustanovení zákona číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a iné
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 171/2015)
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K bodu číslo 11 – Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2014 TE–117/2015
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
Prišiel pán poslanec PaedDr. Kiss Péntek József o 16:35 hod..
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok
2014 - TE-111/2015
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan
M. Csintalan informoval o svojom stanovisku k záverečnému účtu mesta Komárno za rok
2014. Na základe výsledku kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu Mesta
Komárno, kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2014 ako aj analýzy
vyžiadaných informácií, celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2014 odporučil
poslancom mestského zastupiteľstva schváliť s výhradami. Taktiež navrhol doplniť návrh na
uznesenie tým, že ako mesto Komárno vykryje schodok rozpočtového hospodárenia mesta
Komárno a vyrieši negatívne hospodárske výsledky. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov patrí to do pôsobnosti mestského zastupiteľstva a malo by byť o tom
schválené aj uznesenie.
Š. Bende – mám otázku ohľadom hodnotenia výsledku hospodárenia mesta Komárno. Úzko
súvisí s tým aj plán hospodárenia a sociálneho rozvoja. Chcel by som sa opýtať, kedy
môžeme očakávať vyhotovenie plánu hospodárskeho-socialneho rozvoja? Úzko to súvisí aj
s fondmi a na jeseň sú už teraz vypísané výzvy. Poznamenávam, že výročná správa má 51
strán, bolo by dobré porozmýšľať nad tým, že bola by všeobecná časť, finančná časť atď.,
aby to bol čitateľnejší dokument.
É. Hortai – mám formálny problém. Musíme zohľadniť dva zákony, a to zákon o obecnom
zriadení a zákon o rozpočtových pravidlách. Obidve zákony upravujú, že je potrebné schváliť
záverečný účet mesta. V tomto uznesení nevidím schválenie záverečného účtu mesta.
Ďakujem.
B. Keszegh – odborné stanovisko hlavného kontrolóra sme dostali bezprostredne pred
zasadnutím mestského zastupiteľstva, tým ani odborné komisie, ani mestská rada nevideli
tento odborný materiál. Odborné komisie žiadajú pána hlavného kontrolóra, aby tento
odborný materiál postúpil aj pre nich.
B. Kóňa – chcem poďakovať všetkým, ktorí pozitívne hodnotíte to, čo sa tu v meste deje
v ekonomike a takisto ďakujem tým, ktorí takisto prikladajú dielo k tomu, že nás aj
upozorňujú na nedostatky a kritizujú, ale musím na niektoré veci reagovať. Upozornil by som
na dve veci zo zákona. Jedna vec je to, čo zo zákona sa má tam konštatovať a druhá vec je
čo je nad štandard – subjektívne konštatovanie. To znamená, čo je dôležité? To, že sme
dodržali všetky zákony a v závere je aj písané, že predložený záverečný účet je
z formálneho hľadiska zostavený správne. Čo sa týka z účtovného hľadiska, máme za sebou
účtovný audit a máme audítorskú firmu, ktorá má pečiatku a má licenciu. To znamená, že
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akékoľvek výhrady voči účtovníctvu alebo nejakým poznámkam, že účtovníctvo nie je
preukázateľné atď., si myslím, že to je silné a upozorníme na to audítorskú firmu, aby sa to
vykonzultovalo. Ale keď prejdem po týchto číslach, chcel by som upozorniť, ja som si všetky
tieto štatistiky prepočítal na percentá a musím povedať, že v rokoch 2013-2014 sú najlepšie
výsledky. Môžeme prejsť akékoľvek príjmové časti, je to všetko absolútne v poriadku. Vo
výdajoch máme nezúčtované mzdy za december. V podstate sú dve možnosti ako sa to dá
robiť, jedna možnosť je dať to depozita, to čo sa to stále robilo a druhý variant je ten, že
zúčtuje sa to presne vtedy a v tom mesiaci, keď je to vyplatené. To je vlastne štýl a systém
vo všetkých nákladoch, ktoré sú tu. Toto bola jediná výnimka a vlastne sme jedno
z posledných miest, ktoré k tomuto pristúpilo. V tejto súvislosti by som chcel upozorniť na
dve veci, nerobili sme nič extra zlé, ani sme nič netajili. Chcel by som taktiež povedať, že ten
negatívny hospodársky výsledok za bežný rozpočet máme prebytok 712 989,45 Eur. Keby
sme tých 350 tisíc eur tam dali, aj tak sme v bežnom rozpočte plusový. To znamená, mali
sme na to, nebol to problém. Druhý problém ktorý si treba uvedomiť je otázka cash-u. Ja by
som chcel na toto upozorniť, že z hľadiska cashu minulý rok bol pomerne nešťastný. Snažil
som sa to vám vysvetliť hneď na tom prvom slávnostnom zastupiteľstve, kde som
vysvetľoval, že v roku 2014 väčšina investičných akcií žiaľ sa presunulo do posledných troch
mesiacov, takže to znamenalo, že naozaj to bola otázka cashu. My sme už v októbri dávali
návrh na prijatie kontokorentov, aby sme mali istotu že niekedy 2-ho alebo 3-ho januára
budeme vedieť čerpať. Toto nevyšlo, preto sme to robili v decembri, a my sme museli prijať
určité opatrenia aby sme vedeli cashovo vykryť všetky tieto náklady ktoré boli v tom období.
Ďalšia výhrada, ktoré sa tam píše, je fond opráv a prevádzky. Všetky prídely do fondu opráv,
či to je Alternatíva, bytové družstvá, platíme normálne mesačne. Toto sa jedná len o bytovku,
kde sme 100%-ný majitelia. To znamená, od roku 2008 mestské zastupiteľstvo nerozhodlo
o výške prídelu do fondu opráv. My sme nedostali od správcu jediný plán na plán opráv
a údržby na nasledujúci rok. To znamená, ani nebolo možné to stanoviť. My sme 100%-ný
vlastníci, bolo by dosť nelogické, dávať peniaze na nejaký účet, a tam sa na ne pozerať. Je
to úplne normálne, že tieto peniaze sa používajú, my to účtujeme, evidujeme a keď sa urobia
opravy, znižujeme a započítavame. Nevidím v tom až taký veľký problém, ale akceptujem aj
tento iný pohľad. Čerpanie kontokorentu sme potrebovali od konca februára do 20. apríla, to
znamenalo, že zrovna to obdobie, keď sa neplatili ešte dane, neboli rozhodnutia vonku, atď..
Vtedy sme potrebovali kontokorent v hodnote okolo 100 tisíc v priemere. Od toho 20.4 až do
konca novembra sme boli plusový, mali sme peniaze navyše a kontokorent sme vôbec
nepotrebovali. My naozaj potrebujeme preklenúť určité výnimky za len krátke obdobie.
Kontokorent sme zase potrebovali od novembra do konca roku. Preto sme vás vtedy aj
požiadali, aby ste skúsili pochopiť, že my potrebujeme ten kontokorent, lebo na začiatku roku
zase nie sú príjmy. Žiaľ toto je prídel mesta. Keď pozriem si pripomienky pána hlavného
kontrolóra, je tu názor, ktoré tu nemusí byť. Veľmi pekne by som poprosil, že berme rok
2014, ktorý schvaľujeme. Keď sú tu výhrady ohľadom inventúry, tak ja som si dovolil priniesť
6 veľkých fasciklov, ktoré robilo niekoľko desiatok ľudí a robili to asi tri mesiace. Dovolím si
vyprosiť vec, že nebola urobená inventúra. Bol vydaný príkaz na kompletný celý majetok.
Boli vystavené všetky dielčie komisie, robili a fyzicky preverili, boli zápisnice, bola ďalšia
komisia ako hlavná inventarizačná komisia, odtiaľ to išlo na centrálnu inventarizačnú
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komisiu. Na odstránenie nedostatkov bol prijatý príkaz primátora, čiže všetko sme urobili. Je
tam vytýkané, že nie je tam Tekom-Therm s.r.o.. Nechcem byť ironický, ale dobre ráno,
Tekom-Therm je problém zo začiatku 2000-ho roku. Pokiaľ teraz sme to zistili, že TekomTherm tam je a od 2004-ho roku je táto firma v likvidácii a je zlikvidovaná, nehnevajte sa,
prečo je to vytýkané teraz za rok 2014. Pokiaľ hovoríme o tej ďalšej výhrade, ohľadom
KOMVaK-u, že zlé účtovanie majetku od roku 2003. Prečo sa to objavilo len teraz? Je tu
mnoho poslancov, ex primátorov, viceprimátorov ktorí tu boli aj vtedy. Vtedy to nebol
problém? Od roku 2003, 2004, 2005 atď., ani v jednej výhrade od hlavného kontrolóra to
nebolo. Nikto to neriešil. Ani poslanci, ani vedenie. Neviem prečo to tam je. Inak to nesúvisí
s rokom 2014. Keď niekto povie, že je tu tvrdenie, že vďaka mestu, KOMVaK je v zlej
situácii, tak to neviem či vyplýva z nejakej kontroly, alebo z čoho to vyplýva. Nehnevajte sa,
určite to nie je pravda a ja osobne som presvedčený o tom, že neviem, prečo je to tam
napísané. Určite to neplatí, že mesto ničí KOMVaK alebo ho nepodporuje. Je to tam
napísané. Čo sa týka úverovej zaťaženosti, myslím že je to pozitívne, Pán hlavný kontrolór
odporúča odsúhlasiť Záverečný účet Mesta Komárno s výhradou. Absolútne protestujem.
Mzdy som vysvetlil, nič sme neporušili a že sú záväzky voči dodávateľov v takej a v takej
výške nejakých 100 tisíc po lehote. Áno, sú to energie, ktoré naozaj sme splácali neskôr. Ide
o jednej faktúre, ktorá asi dva roky nie je odsúhlasená a po 30-ich dňoch je tam nedoplatok
vo výške 1300 eur. Je to absolútne normálny jav, je to do výšky 15%, z hľadiska ekonomiky
je to v poriadku. Nebola prevedená inventarizácia – to nesedí a tu je dôkaz, sú tam len
spomínané veci ktoré sú niekoľko rokov, v niektorých prípadoch až 10 rokov staré, a doteraz
to nevadilo. Takisto neplnenie nápravných opatrení, v tom musím povedať, že áno. Zrejme
ako úrad, sme mohli pristupovať trošku pružnejšie a lepšie, s tým súhlasím. K tomu
záverečnému účtu by som povedal Zákon hovorí, že prerokovanie záverečného účtu obce
a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jedným z týchto výrokov: po A/
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, alebo po B/ celoročné hospodárenie sa
schvaľuje s výhradami. To znamená, že ako samotný záverečný účet netreba spomínať.
Pokiaľ záverečný účet Mesta Komárno bude schválený s výhradami, samozrejme bude
to mať nejaké dopady, preto by som veľmi pekne poprosil pána hlavného kontrolóra,
aby zvážil, či sú to naozaj také dôvody, na základe ktorých má takýto názor. Ďakujem
veľmi pekne.
M. Csintalan – moja reakcia k odznením: pri mzdách som v podstate povedal to isté, čo pán
Kóňa. Ohľadom inventúry som netvrdil, že celá je zlá, ale som spomenul pri ktorých
položkách, pri ktorých účtoch nie je v poriadku a držím sa k toho, čo som o inventúre
povedal. Jednu položku som doteraz nespomínal v mojich správach, a to je KOMVaK, ale
nakoľko ide o významnú sumu a tvorí to veľkú časť majetku mesta, to znamená, že treba to
dať do poriadku. Pri bytovom fonde právnou povinnosťou mesta je uložiť mesačne finančné
prostriedky na účet jednotlivých bytových domov. Aj tu sa držím k tomu, čo som napísal. Pri
KOMVaK-u som písal, že sa zmenili ekonomické podmienky aj zákony a spoločnosť
KOMVaK momentálne funguje v nevhodnom a dlhodobo neudržateľnom systéme.
B. Keszegh – berieme na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.
M. Csintalan - v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestské zastupiteľstvo
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rozhoduje o nedostatkov,
preto som navrhol, aby sme doplnili návrh uznesenia
k Záverečnému účtu Mesta Komárno. Odporúčal som doplniť návrh v dvoch bodoch, a to za
1) vykryť schodok rozpočtového hospodárenia mesta Komárno za rok 2014 z peňažných
fondov mesta Komárno a z rozpočtu na rok 2015 v celkovej výške -198 624,35 eur., a za bod
2) vykryť straty, negatívneho výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2014 na ťarchu
účtu č. 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške -1 233 970,46
eur.
B. Kóňa – návrh na uznesenie, ktoré sme predložili, je odkonzultované s audítormi. Myslím
si, čo sme navrhli absolútne sedí. Na tieto doplňujúce, čo pán hlavný kontrolór píše v bode 1)
a z rozpočtu na rok 2015, to asi nepôjde.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra nebolo pripojené
k Záverečnému účtu Mesta Komárno a Výročnej správe za rok 2014.

k uzneseniu

B. Keszegh – Prosím hlasovať o návrhu uznesenia k Záverečnému účtu mesta Komárno
a Výročnej správe za rok 2014 v takom znení, ako to predložil pán prednosta.
/Výsledok hlasovania č. 20/:
návrh uznesenia k Záverečnému účtu Mesta Komárno a Výročnej správe za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 172/2015)

K bodu číslo 12 - Informatívna správa k zámeru "Obnova a údržba centra mesta
Komárno" TE-180/2015
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
/Výsledok hlasovania č. 21/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe zámeru „Obnova a údržba centra mesta
Komárno“ – TE - 180/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 173/2015)
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Pán primátor Ing. László Stubendek sa vrátil o 17:33 hod. Pán viceprimátor Béla
Keszegh odovzdal slovo pánovi primátorovi. Pán primátor poďakoval viceprimátorovi za
vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva.

K bodu číslo 13 - Obstarávanie nového územného plánu mesta Komárno TE–179/2015
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
/Výsledok hlasovania č. 22/:
návrh na uznesenie k obstarávaniu nového Územného plánu mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 174/2015)

K bodu 14 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
1) Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 informatívna správa - TE-200/2015
/Výsledok hlasovania č. 23/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených
primátorom mesta Komárno v roku 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 175/2015)
2) Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 - TE–183/2015
É. Hortai – v predloženom návrhu sa nachádza chyba v bode B/: mestské zastupiteľstvo
žiada MUDr. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno, prosím opraviť titul na Ing.
László Stubendeka.
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/Výsledok hlasovania č. 24/:
návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2015 Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 176/2015)
3) Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok
2014 – TE-177/2015
/Výsledok hlasovania č. 25/: - Anulované hlasovanie
(hlasovanie anulované z technických príčin)
L. Stubendek - poprosím Vás zohľadnite môj návrh, že v časti C/ ako náhradníka som
navrhol pána PhDr. Imricha Knirsa, zástupcu primátora.
/Výsledok hlasovania č. 26/:
návrh na uznesenie k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti
CALOR, s r.o., za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 177/2015)
4) Hospodárske výsledky COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2014 - TE –182/2015
L. Stubendek - poprosím opäť zohľadniť môj návrh, že v časti C/ ako náhradníka navrhujem
pána PhDr. Imricha Knirsa, zástupcu primátora.
/Výsledok hlasovania č. 27/:
návrh na uznesenie k účtovnej závierke spoločnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o. za rok
2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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návrh je prijatý (č. uznesenia 178/2015)

K bodu číslo 15 - Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu
1. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU – TE 164/2015
/Výsledok hlasovania č. 28/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 179/2015)
2. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Irena Szabó – TE-165/2015
/Výsledok hlasovania č. 29/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 180/2015)
3. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Jozefína Molnárová – TE 166/2015
/Výsledok hlasovania č. 30/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 181/2015)
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4. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Július Polák – TE-167/2015
/Výsledok hlasovania č. 31/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 182/2015)
5. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Lívia Czigleová – TE 168/2015
/Výsledok hlasovania č. 32/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý (č. uznesenia 183/2015)
6. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Dagmar Hubiková – TE-169/2015
/Výsledok hlasovania č. 33/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 184/2015)

7. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Anna Hulmanová – TE 170/2015
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/Výsledok hlasovania č. 34/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 185/2015)
8. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Jozef Motyl – TE-171/2015
/Výsledok hlasovania č. 35/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 186/2015)
9. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Juraj Lévai – TE-172/2015
/Výsledok hlasovania č. 36/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 187/2015)

10. Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm. i) VZN Mesta Komárno č.
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno – Árpád Magyar – TE201/2015
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/Výsledok hlasovania č. 37/:
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v
DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 188/2015)
K bodu číslo 16 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká, poverená vedúca OSM
K. Glič – mám procedurálny návrh, aby všetci poslanci, ktorí sú na prestávke prišli
dnu, lebo máme tu 7 bodov, kde na prijatie návrhov je potrebná trojpätinová väčšina
všetkých prítomných poslancov.
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, vzhľadom na to, že ide o trojpätinovú väčšinu
všetkých prítomných poslancov, poprosím poslancov, ktorí sú na prestávke, aby sa vrátili, je
to dôležité. Ďakujem.

1. Mária Hajabácsová – zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory – TE
71/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 38/:
návrh na uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 189/2015)

2. Autor Venator s.r.o. – prenájom nebytových priestorov – TE 73/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.

36
Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. mája 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

/Výsledok hlasovania č. 39/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 190/2015)
3. Penita Pension, s.r.o. - prenájom pozemku parcely registra "C" – TE 134/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 40/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 191/2015)
4. Jeffrey Ch. Rafael – prenájom časti pozemku – TE 72/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 41/:
návrh na uznesenie k prenájmu pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 192/2015)
5. Ing. Vladimír Blaško – prenájom pozemku parcely registra “C“ – TE 130/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
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/Výsledok hlasovania č. 42/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 193/2015)
6. Peter Farkas - predaj pozemku, novovytvorenej parcely – TE 79/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 43/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 194/2015)
7. Tibor Nagy – predaj novovytvorenej parcely – TE 82/2015
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 44/:
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 195/2015)
8. ALTAGRIC s.r.o., EURO – Agro, spol. s.r.o. – prenájom nebytového priestoru – TE
189/2015
B. Keszegh – za predsedu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a súťažných
návrhov navrhujeme Mgr. Tímeu Szénássy.
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É. Hortai - za člena komisie navrhujem JUDr. Tamása Vargu.
Š. Bende – za člena komisie navrhujem Ing. Konštantína Gliča
K. Prodovszká – zo strany Mestského úradu za členov komisie navrhujeme Adrianu
Gerencsériovú a Beátu Kmeťovú.
/Výsledok hlasovania č. 45/:
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 196/2015)
9. MADRIS s.r.o. – žiada o výpožičku časti pozemku – TE 187/2015
/Výsledok hlasovania č. 46/:
návrh na uznesenie k žiadosti o výpožičku časti pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 197/2015)
10. ARRIVA Nové Zámky, a.s. – uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku – TE
190/2015
/Výsledok hlasovania č. 47/:
návrh na uznesenie k výpožičke pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 198/2015)
11. Ing. František Németh – predaj novovytvorenej parcely – TE 188/2015
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/Výsledok hlasovania č. 48/:
Alternatíva č. 1
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 49/:
Alternatíva č. 2
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 199/2015)
12. Mgr. Ladislav Brinzik – predaj pozemku, novovytvorenej parcely – TE 191/2015
/Výsledok hlasovania č. 50/:
Alternatíva č. 1
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemky
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 200/2015)
13. JUDr. Alexander Földes – predaj pozemku, novovytvorenej parcely – TE 193/2015
/Výsledok hlasovania č. 51/:
Alternatíva č. 1
návrh na uznesenie k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 201/2015)
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14. EL-AG, s.r.o. – predaj pozemku – TE 192/2015
/Výsledok hlasovania č. 52/:
Alternatíva č. 1
návrh na uznesenie k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 3
Návrh nie je prijatý.
/Výsledok hlasovania č. 53/:
návrh na uznesenie k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Hlasovanie bolo anulované z technických príčin.
/Výsledok hlasovania č. 54/:
Alternatíva č. 2
návrh na uznesenie k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 202/2015)
15. Peter Pócs – predaj novovytvorenej parcely – TE 196/2015
/Výsledok hlasovania č. 55/:
alternatíva č. 1
návrh na uznesenie k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 12
Proti: 1
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 203/2015)
16. Slovenská správa ciest IVSC Bratislava – uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemku – TE 194/2015
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/Výsledok hlasovania č. 56/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie kúpnej zmluvy
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 204/2015)
17. ZSE Distribúcia, a.s. – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve - TE 195/2015
/Výsledok hlasovania č. 57/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 205/2015)
O 19:17 hod odišiel pán poslanec JUDr. Tamás Varga.

K bodu číslo 17 - Žiadosti a návrhy na úsek školstva, kultúry a mládeže
Predkladateľ: Ing. Weszelovszky Gabriel, poverený vedúci OŠK
1) Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2014 – TE 184/2015
/Výsledok hlasovania č. 58/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 206/2015)
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/Výsledok hlasovania č. 59/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.Á.
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 207/2015)
/Výsledok hlasovania č. 60/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór
Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 208/2015)
/Výsledok hlasovania č. 61/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul.
pohraničná 9, Komárno za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 209/2015)
/Výsledok hlasovania č. 62/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
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návrh je prijatý (č. uznesenia 210/2015)
/Výsledok hlasovania č. 63/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku
Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 211/2015)

hospodárenia

Základnej

školy,

/Výsledok hlasovania č. 64/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy,
Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 212/2015)
2) Žiadosť ZŠ s VJM Eötvösovej o refundáciu faktúry za vypracovanie projektovej
dokumentácie – TE – 197/2015
É. Hortai – ...mám pripomienku... v uznesení v bode ukladá by bolo vhodné doplniť, že
ukladá riaditeľovi, lebo to uznesenie obsahuje zmienku o tom, že schválená zmena bude
zapracovaná do programového rozpočtu mesta a je tam povinnosť zapracovať to aj do počtu
školy. To znamená, malo by tam byť dvojité ustanovenie, že žiada primátora Mesta Komárno
a ukladá riaditeľovi základnej školy.
G. Weszelowszky – pripomienka je oprávnená, ďakujem pekne za opravu, akceptujem to.
/Výsledok hlasovania č. 65/:
návrh na uznesenie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 213/2015)
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3) Žiadosť ZŠ J.A. Komenského o odstránenie havarijného stavu – TE – 198/2015
/Výsledok hlasovania č. 66/:
návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského o spoluprácu pri
odstránení havarijného stavu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 214/2015)

4) Štruktúra kariérových pozícií - ZŠ rozmarínová – TE – 199/2015
/Výsledok hlasovania č. 67/:
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy,
Rozmarínová ul. 1, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 215/2015)

5) Žiadosť o podporu projektu – ZŠ Komárno, Ul. Rozmarínová – TE - 217/2015
/Výsledok hlasovania č. 68/:
návrh na uznesenie k žiadosti Základnej škole Komárno, Ul. rozmarínová č.1
o podporu projektu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 216/2015)
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6) Vyhodnotenie 24. ročníka festivalu Komárňanské dni - informatívny materiál
G. Weszelovszky - predložený materiál je len informatívny, čísla uvedené v správe ešte nie
sú definitívne a môžu sa zmeniť.
Varga Anna - Subjekty, ktorými sme spolupracovali počas Komárňanských dní, musia
predkladať vyúčtovanie do 20 dní po skončení podujatia. To znamená, že vyúčtovanie sa
ukončí zajtrajším dňom. Keď všetky účty a faktúry budú odovzdané, v spolupráci komisie
školstva, kultúry a mládeže a komisie pre cestovný ruch pripravíme kompletný materiál –
vyhodnotenie Komárňanských dní. Z tohto dôvodu vás všetkých úctivo žiadam, ak by ste
mali akékoľvek otázky ohľadom tohto podujatia, prosím neváhajte a spýtajte sa.
Komárňanské dni sú takým renomovaným festivalom mesta Komárno, že by som navrhla
zaoberať sa s touto témou v samotnom programovom bode ďalšieho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva.
L. Stubendek – pred otvorením diskusie by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili v organizovaní festivalu Komárňanské dni, ktorí nejakým spôsobom buď aktívne
alebo pasívnejšie, ale spolupracovali pri podujatiach. Otváram diskusiu, štyria sa prihlásili.
D. Kovács – na zasadnutí komisie pre cestovný ruch odznela taká otázka, že aký zisk má
mesto z Ulice vín? Na túto otázku som nevedel odpovedať a ani dnes nemám oficiálnu
odpoveď aj keď stále viac ľudí začína negatívne hovoriť o tejto veci. Druhá vec na ktorú by
som sa chcel spýtať, bol som prítomný pri otváraní obálok na zabezpečenie javiskovej a
zvukovej techniky a vtedy bola vysúťažená úplne iná cena. Chcel by som sa spýtať z akého
dôvodu je zmenená cena, prečo je celková cena na techniku iná?
G. Weszelovszky – vyúčtovanie za Ulicu vín ešte nebolo odovzdané, takže zatiaľ neviem
informovať o zisku z Ulice vín. Suma za javiskovú techniku obsahuje nielen cenu z veľkého
verejného obstarávania, ale aj ostatné menšie zvukové a prezentačné techniky potrebné pri
všetkých podujatiach v rámci Komárňanských dní.
D. Kovács – zatiaľ neodznela tá informácia, či mesto Komárno bude ziskové z Ulice vín.
Veľmi by nás to ukľudnilo, keby nahlas odznela, že tak, ako to bolo dohodnuté, Mesto
Komárno bude mať zisk z Ulice vín.
G. Weszelovszky – áno, mesto Komárno bude ziskové z Ulice vín.
É. Hortai – moja otázka je v spojitosti otázky pána Kovácsa. Predajcovia a mesto sa dohodli,
že predajca bude predávať víno a z toho mesto dostane nejakú čiastku?
G. Weszelovszky – tento systém sme my nevymysleli, v podstate sme ho zdedili. Zisk je
rozdelený v pomere 70%-30%. Ulicu vín prevádzkoval spoločnosť Sine Metu, ako náhle
dostaneme podrobný rozpis, budeme o tomto informovať aj zastupiteľstvo.
I. Andruskó – ak som dobre pochopil, fungovalo to žetónovým systémom, čiže zo sto
jednotiek 70 žetónov bolo pre vinára a 30 pre sprostredkovateľa. Podľa informácií Sine Metu
je neziskovou organizáciou, problémom môže byť to, že nie je platcom DPH a predáva víno,
ale nevie odviesť a zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Ďalšia vec, firma Festivitas bola založená
9-ho marca 2015. Nechápem, že pri menšej sume sa uskutočnila verejná súťaž a pri
12 tisícovej sume nie. Taktiež nechápem, že vystúpenie Gyulu Szarku na Ulici vín
sprostredkoval Sine Metu (Szarka Gyula fellépését a Borok utcáján), ale skupina GHYMES
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už nepotreboval sprostredkovateľa. Prečo sme potrebovali sprostredkovateľa pri jednej
zmluve a pri druhej nie? Je tu veľa otázok, na ktoré by sme chceli dostať odpovede. V júni,
keď sa stretneme, by som poprosil kompletný materiál na vyhodnotenie Komárňanských dní.
I. Knirs – vyúčtovanie ešte nie je uzavreté. Mám taký návrh, že po uzavretí vyúčtovania by
sme nemali čakať jeden rok, ale mohli by sme začať budovať postupne, skúsme chyby
opraviť, doplniť. Berme príklad od ostatných miest, ako napr. Nyíregyháza alebo Tata a
skúsme použiť aj my skúsenosti a nápady z iných festivalov. Nečakajme do poslednej chvíle.
É. Hortai – možno že je to len technická chyba, z dôvodu, že nenaskenované, nepodpísané
zmluvy položili pod sebou, ale pri spoločnosti Generation Media článok č. I. začína bodom č.
10. Pri obidvoch zmluvách je obsah naformulovaný trošku zvláštne. Súhlasím s návrhom
pána Andruska, aby po ukončení zaúčtovania bol pripravený kompletný materiál a by to bolo
podrobnejšie prediskutované na mestskom zastupiteľstve. Z chýb, ktoré sme urobili, sa
môžeme poučiť. Žiadam pripojiť k materiálu kópiu týchto podpísaných zmlúv a taktiež
informáciu, kto pripravil tieto zmluvy z právneho hľadiska.
D. Kovács –
bol som otvorený konštruktívnym návrhom a som presvedčený, že
v budúcnosti s komisiou použijeme aj nové nápady. Našou prioritou je, aby sme aj počas
letného obdobia z hľadiska podujatí zvýšili úroveň centra mesta.
I. Andruskó – vrátil by som sa k téme ohľadom zmlúv, chápem, že z dôvodu ochrany údajov
podpisy nie sú na zmluvách, ale dátum podpísania zmluvy by tam mal byť. Podľa zákona
zmluvy sú platné odvtedy, keď boli zverejnené na internete. Veľa zmlúv bolo vyvesených 4.
mája 2015, tak neviem ako môžu byť z nich niektoré už uhradené.
G. Weszelovszky – predpokladám, že je to moja chyba. K materiálu sme pripojili zmluvu bez
podpisu, ale na ďalšom zasadnutí, keď predložíme vyúčtovanie podujatia, k materiálu už
pripojíme podpísané verzie.
A. Marek – priznám sa, že som sa prekvapil, keď som sa dozvedel, že Komárňanské dni
budú organizované externe. Dlhé roky to vedelo zorganizovať mesto. Taktiež ma prekvapilo
to, že napriek veľkého záujmu o účasti na ulici Remeselníkov bolo málo predajcov. Som
zvedavý na kompletný materiál, iste ho dobre preštudujem a budem mať ešte pár otázok
v tejto veci.
K. Glič – chcel by som vedieť hodnotu: príjmy mínus výdavky. Tiež sa chcem spýtať, že keď
už bude hotové všetko, či sa to znovu dostane k nám ako informatívna správa.
I. Andruskó – nie som účtovník, ani odborník na DPH, ale ako je možné predávať víno cez
neziskovú organizáciu? Kto sa rozhodol zo strany Mestského úradu tak, že to bude
zabezpečené cez túto organizáciu? Tu nejde len o dani z pridanej hodnoty ale aj o spotrebnú
daň. Ako môže predávať organizácia, ktorá nie je platcom DPH? Uznávam to, že sú dobrými
organizátormi, s tým nemám problém, ale nechápem, ako to bude vybavené z hľadiska DPH.
Na tieto otázky by som žiadal odpoveď.
A. Marek – ešte by som chcel povedať, že mesto má vlastné pódium v Dôstojníckom
pavilóne. Taktiež podľa dohody s pánom Doktoríkom ešte z minulého obdobia, bolo
dohodnuté, že podobnú technickú stavbu poskytnú pre mesto Komárno zadarmo alebo by
len účtovali len za technické zabezpečenie. Chcel by som vedieť, že ako vyúčtovali zvukovú
a javiskovú techniku?
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P. Korpás – vítam návrh pána viceprimátora Knirsa. Nie je isté, že kultúrny život mesta
Komárno by sme mali zakladať na jednom gigantickom podujatí, ale podľa ročných
obdobiach, prípadne v spojitosti rôznych sviatkov by sme mohli zorganizovať menšie
podujatia, a tým by sme zabezpečili neprestajný rušný život v meste. Navrhujem to
premyslieť, čiže aby sme sa nekoncentrovali na jednu udalosť, a potom, ak som dobre
informovaný, prakticky celé leto nemáme žiadne podujatia. Preto podporujem návrh pána
Knirsa a Dávida Kovácsa. Ohľadom zmlúv by som povedal toľko, že tie zmluvy majú
prípravný charakter, lebo sú tu štyri zmluvy z ktorých len jedna má dobré číslovanie. Poznám
pána Orosza, je veľmi dobrým organizátorom, ale skutočnosť, že on je majiteľom firiem
Festivitas a Sine Metu vyvoláva vo mne viacero otázok. Čo sa týka predbežného rozpočtu
Komárňanských dní ale aj organizátorov, doteraz sme nedostali dostatočné informácie. Ešte
by som mal otázku, že v akej spojitosti je volebná kampaň a organizovanie Komárňanských
dní?
L. Stubendek – hneď by som aj odpovedal na otázku. Môj syn sa nezúčastnil v organizovaní
Komárňanských dní a nie je žiadna spojitosť medzi volebnou kampaňou a organizovaním
festivalu. Z dôvodu zapracovania Vašich otázok do záverečnej správy vyhodnotenia
Komárňanských dní prosím, obráťte sa na pani Annu Vargovú alebo na pána
Weszelovszkého..
Z. Bujna – mali sme veľmi dobré Komárňanské dni. Keby program Komárňanských dní
nebol taký dobrý, možno by mesto ušetrilo a dalo by sa zorganizovať viac menších podujatí,
ale možno by sa potom festival stratil medzi ostatnými podujatiami. Komárňanské dní sú
našim najväčším podujatím, máme nejaký rozpočet, z ktorého hospodárili a z ktorého aj
pozvali aj také skupiny, ako sú napr. Quimby. Máme tu jedno podujatie na vysokej úrovni
a myslím si, že by sme to mali udržať na tej úrovni.
I. Andruskó – každý sa teší úspechu Komárňanských dní, len sú tu otázky, na ktoré by bolo
treba odpovedať. Pán Orosz je dobrým organizátorom, o tom nikto nepochybuje. Ide len o to,
aby to bolo zverejnené a transparentné a v tom prípade by neboli žiadne zaslepené bočné
úmysly. Figurujú vo viacerých firmách, preto je to podozrivé.
P. Korpas – žiadnom prípade by som nechcel znížiť úroveň Komárňanských dní, ale by
som lepšie rozdelil tie podujatia. V lete sú všade podujatia v okolitých mestách, čo priťahuje
aj turistov. Počas letných mesiacoch máme málo takých podujatí, na ktorých by sa vedelo
zúčastniť obyvateľstvo aj turisti. Druhá vec, o koľko boli tieto Komárňanské dni lepšie ako
doterajšie? Veľkú zmenu som nepocítil...
D. Kovacs – v septembri bude Komárňanské vinné korzo, ale plánujeme aj iné menšie
programy. Rokujeme priebežne, a skutočnosťou je to, že skoro z nulového rozpočtu by sme
chceli priniesť život do mesta (by sme chcelo mesto oživiť). Pánovi Andruskovi by som chcel
povedať, že pri výbere javiskovej techniky sme mohli vybrať zo 6-ich cenových ponúk a
vybrali sme najlacnejšiu ponuku.
L. Stubendek – ja by som len chcel toľko povedať, že koncom mája budú Lehárove dni,
v sobotu bude Majáles, v nedeľu Deň detí, čiže podujatia sú organizované. Žiadam úrad
a taktiež riaditeľku MsKS, aby pozbierali otázky týkajúcich sa Komárňanských dní zo strany
poslancov. Ďakujem všetkým za pripomienky a postrehy. Komárňanské dni boli
zorganizované v spolupráci Komáromu a aj vyhodnotenie sa uskutoční spoločne.
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7) Špeciálna základná škola s vjm, Komárno - Žiadosť (prosba o pomoc pre
zabezpečenie priestorov) – TE - 52/2015
G. Weszelovszky – ide len o informatívny materiál, ktorý neobsahuje návrh na uznesenie.
Materiál sa mení dennodenne. Ide o žiadosť Špeciálnej základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským ohľadom zabezpečenia priestorov. Na ďalšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva bude pripravený aj návrh na uznesenie. S riaditeľkou špeciálnej školy som
dennodenne v kontakte, spoločne hľadáme možnosti riešenia tohto problému. Ako náhle
budeme mať novinky v tejto veci budem vás o tom informovať.
K. Glič - nechcem nikoho kritizovať, ale možno že som mal naivnú predstavu, že v tomto
meste máme milión prázdnych priestorov. Myslel som, že tento problém vybavíme ľavou
zadnou. Pani riaditeľka v telefonickom rozhovore mi naznačila, že riešia situáciu aj inými
cestami. Bol by som veľmi smutný, keby problém vyriešili bez nás. Dávam taký návrh, či by
sme nevedeli vytvoriť priestor v dôstojníckej budove ústrednej pevnosti. Na ďalšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pripravený aj návrh na uznesenie.
G. Weszelovszky - aj táto alternatíva bude súčasťou našich návrhov vrátane našich
všetkých možných nehnuteľností ktoré máme k dispozícii.
I. Andruskó – pán Weszelovszky sa nenachádza v jednoduchej situácii, lebo teoreticky aj
keď máme veľa voľných priestorov, nehnuteľností, tieto nehnuteľnosti sú v takom stave, že
ich opravu by mesto v momentálnej situácii nevedelo zabezpečiť. Pán Weszelovszky má 5-6
alternatív na riešenie tohto problému, ale nie je v ľahkej situácii, pri každom riešení sa môže
niekto uraziť. Mali by sme vychádzať z toho, že máme 6 základných škôl a jedno centrum
voľného času a pri každom rozhodnutí by sme mali rozhodovať tak, že na prvom mieste
bude predovšetkým týchto naše šesť základných škôl a CVČ a ak bude možné, mesto
pomôže aj ďalším dvom školám, napr. ako aj v prípade cirkevnej školy Marianum. Ešte raz
by som chcel zdôrazniť, mali by sme rozhodovať tak, aby sme týchto šesť základných škôl
nepriviedli do takej situácii, že budú znevýhodnené. Problém musíme vyriešiť, ale vieme že
situácia nie je jednoduchá.
L. Stubendek – myslím si, že pán poslanec to vystihol správne. Nakoľko predložený materiál
bol len informatívny, nebude hlasovanie. Program pokračujeme bodom Rôzne.

K bodu číslo 18 – Rôzne

L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, chcel by som vás informovať o dvoch veciach, po
prvé, zajtra očakávame návštevu z Kancelárie prezidenta – odbor protokolu. Podľa
predbežných informácií pán prezident plánuje navštíviť naše mesto v mesiaci jún. Druhá
informácia sa týka jedného hlasovania ohľadom delegovania zástupcov do školských rád,
kde došlo k nedorozumeniam a preto na základe poslaneckého návrhu k zmene uznesenia
bude potrebné hlasovanie.
49
Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. mája 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Sz. Ipóth – ...mám pozmeňujúci návrh k zmenu uznesenia č. 149/2015 k Návrhu na
delegovanie zástupcov Mesta Komárno do školských rád, kde prosím vymeniť
zástupcov nasledovne: pri Materskej škole Ul. Komáromi Kacza 33 budú zástupcovia MUDr.
Zoltán Benyó a JUDr. Éva Hortai, a pri Materskej škole Ul. Komáromi Kacza 39 budú
zástupcovia JUDr. Tamás Varga a MUDr. Szilárd Ipóth.
/Výsledok hlasovania č. 69/:
k návrhu na uznesenie k poslaneckému návrhu MUDr. Szilárda Ipótha k zmenu
uznesenia č. 149/2015 k Návrhu na delegovanie zástupcov Mesta Komárno do
školských rád zo dňa 23.4.2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 217/2015)

Gy. Batta – mal by som jednu prosbu smerom ku vedeniu mesta. Pred niekoľkými rokmi bol
obnovený dvor Dôstojníckeho pavilónu, vtedy vo dvore tiekol malý potôčik, ktorý turisti
považovali za turistickú zaujímavosť, ale aj rodiny s malými deťmi to radi navštevovali. Chcel
by som poprosiť vedenie mesta, aby sa za tým pozrelo a ak je to technicky možné, aby to
v budúcnosti znova fungovalo . Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne, je to dobrá pripomienka a súhlasím s tým.
B. Szabó – mám otázku ohľadom opravy ciest, že v akom tempe pokračujú tieto práce?
Taktiež by som navrhol informovať o týchto opravách ciest aj občanov mesta. Viac
obyvateľov ma navštívilo a ja tiež vidím problém v tom, že na 1. a 2. sídlisku, pri Bauringoch
a v Novom aj Starom Bene sa doteraz neuskutočnili žiadne opravy ciest. Hovoril som s
vedúcim odboru, ktorý mi povedal, že opravy sú v priebehu, odpoveď na moju otázku pred
dvoma týždňami bola taká, že objednávka na ul. Slobody je už podpísaná. Možno z toho
dôvodu, že dnes zasadá mestské zastupiteľstvo, akurát dnes tam začali pracovať v daždi.
Bolo by vhodné informovať občanov o tom, že ktorá ulica, cesta, kedy sa bude opravovať.
Už je tu koniec mája a v tejto lokalite doteraz neboli vykonané žiadne opravy, okrem toho
jedného výtlku, čo som ja osobne žiadal opraviť pred mesiacom alebo dvomi. Najprv by bolo
potrebné opraviť tie dôležitejšie a frekventovanejšie cesty, potom cesty na sídliskách.
Navrhujem informovať obyvateľov Komárna prostredníctvom tlače, ako napr.
v Komárňanských listoch, že ktoré cesty kedy budú opravovať a kedy budú opravy
dokončené.
L. Stubendek – na túto otázku nežiadam odpoveď, ale tieto opravy je potrebné vykonať,
a poprosím informovať občanov o plánovaných prácach v Komárňanských listoch
a v Komárňanskej televízii.
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O. Gajdáč – mám tri veci. Čo by sa dalo urobiť s pešou zónou, kde sa preháňajú cyklisti? Ja
tiež si myslím, že by sa to malo obmedziť. Môžu ísť v pešej zóne, ale nech si tam tlačia
bicykel. Porozmýšľajme nad tým. Druhá vec je ohľadne opráv ciest. Ja by som len doplnil
Bélu, že Alžbetin ostrov tiež nebol urobený a takisto ďalšie lokality, takže maximálne
podporujem ďalší priebeh opráv ciest. Tretia vec je, že všetkých vás srdečne pozývame na
6. júna 2015, kedy Klub vodného póla uskutoční dobročinné stretnutie, pri príležitosti
rozlúčky s aktívnou činnosťou bratov Gergelyovcov. Na tomto stretnutí sa zúčastnia
maďarskí a slovenskí reprezentanti. Dostanete aj písomné pozvanie.
L. Stubendek – ďakujeme za pozvanie. Chcel by som zagratulovať, bol to veľký zážitok
vidieť našich vodných pólistov vyhrať v Komárome.
Sz. Ipóth – ja som ešte zabudol pripomenúť, že KFC 13. júna oslavuje 115. výročie na ktoré
srdečne pozývame mestské zastupiteľstvo a všetkých prítomných. Svoju účasť potvrdil aj
bývalý futbalový brankár KFC Attila Horváth.
É. Hortai – (nepočuť záznam)... prerokovanie majetkoprávnych záležitostí....Žiadosť
Slovenskej správy ciest...Každý to podporoval, ale nie je isté, že tento návrh na uznesenie
bude vhodné a prijateľné aj pre kataster.
L. Stubendek – všetko musíme urobiť pre začatie stavby nového mostu.
I. Andruskó – tiež by som chcel pozvať všetkých prítomných na jedno podujatie. 6. júna sa
uskutoční veľké stretnutie Starých študentov. (Oregdiák találkozót tartunk) Najstaršia pani,
ktorá nám doteraz potvrdila svoju účasť, maturovala ešte v roku 1940, čiže pred 75 rokmi, to
je už rubínová matúra. Druhá vec, ohľadom ktorej by som mal aj otázku, sa týka zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Ak som dobre pochopil z doručených e-mailov, v mesiaci jún majú
byť realizované dve zasadnutia mestského zastupiteľstva. Jedno bude ohľadom KOMVaK-u
a druhé riadne plánované zasadnutie. Len aby sme spresnili termíny, lebo to znamená aj dve
zasadnutia rady a viac stretnutia komisií, čiže budeme sa stretávať každý týždeň. Chcel by
som sa spýtať pána primátora, že ako máme plánovať v mesiaci jún?
L. Stubendek – poprosím pána viceprimátora Bélu Keszegh, aby krátko odpovedal na túto
otázku, čo sa týka termínov. Ďakujem.
B. Keszegh – o termínoch stretnutia každého budeme informovať v rámci e-mailu. Podľa
predbežného plánu stretnutie finančnej komisie sa uskutoční 1. júna 2015, zasadnutie Rady
MZ je plánované na 10. júna, a 18. júna by mala uskutočniť zasadnutie mestského
zastupiteľstva v tematickej veci KOMVaK. Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva by
mala zasadať podľa plánu, čiže 17. júna Rada MZ a 25. júna zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Š. Bende – ..... (nepočuť záznam)..... detské ihrisko na ul. Mederčskej je vo veľmi zlom
stave.....
B. Keszegh – minulý rok som ja inicioval opravu tohto ihriska, vtedy sme odstránili burinu,
dali sme do poriadku hojdačky a ostatné zariadenia pre deti, lavičky atď.. Vysadili sme nové
stromy. Bol som sa pozrieť, že v akom stave je ihrisko teraz a budeme sa snažiť dať to do
poriadku aj tento rok. Ak sú podobné pripomienky alebo postrehy, prosím neváhajte nám to
oznámiť a budeme sa snažiť splniť tieto požiadavky.
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K bodu číslo 19 - Záver

Pán primátor Ing. Stubendek László o 20:37 hod. poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 21. mája 2015

..................................................................
Ing. Bohumír Kóňa
poverený prednosta MsÚ

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

Overovatelia

Mgr. György Batta

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

JUDr. Štefan Bende

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

Zapísala: Klaudia Szépová

52
Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. mája 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia
- návrhy poslancov
- výsledky hlasovania
- materiály rozdané na zasadnutí MZ
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,

•

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