MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 50116/650055/OOP-ZP2/2013

Komárno, 3. októbra 2013

ZÁPISNICA
Z 32. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. SEPTEMBRA 2013 A 3. OKTÓBRA 2013 NA MESTSKOM ÚRADE V

KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:05 hod. otvoril a viedol
MUDr. Anton Marek, primátor mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Neprítomní – ospravedlnení: MUDr. Peter Tóth, JUDr. Mária Kanthová, JUDr. Štefan Bende,
MUDr. Szilárd Ipóth.
Neskorší príchod hlásili: Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. Imre Andruskó, MUDr. Zsolt Sebı, PhDr.
Juraj Bača.
Ďalší prítomní:
-

zastupujúci prednosta MsÚ,
vedúci odborov a oddelení MsÚ,
hlavný kontrolór,
prizvaní zástupcovia tlače,
prizvaní vedúci mestských organizácií.

Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri
otvorení rokovania prezentovali: 17. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Anna Szabóová.
Otvorenie
Overovatelia zápisnice: - Ing. Gabriel Dékány,
- Csaba Cúth.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
overovatelia
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1220/2013)
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:
PaedDr. Bende – vážený pán primátor, vážení prítomní! Vzhľadom na to, že tu máme toľko
hostí – športovcov, ktorých zároveň aj vítam a dovoľte mi, aby som navrhol preložiť bod
programu, v ktorom budeme rokovať o hospodárení našich spoločností z bodu 13 na bod 4, aby
sme mohli prerokovať tento bod v prítomnosti týchto športovcov, ktorých sa téma týka, aby
nemuseli do večera čakať.
A. Marek – pán poslanec, ten bod nie je v rámci bodu 13, ale v rámci finančných vecí.
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PaedDr. Bende - tak potom finančné veci.
A. Marek – v poriadku to je jeden návrh. Poprosím Héder Ágnes.
Á. Héder – vážený pán primátor, vážení poslanci, ja by som mala taký návrh, aby sme si
v prvom bode vypočuli hovorcu tu prítomných športovcov, aby tu nemuseli vyčkávať kým
nebude na rade bod, ktorý sa týka ich a potom pokračujme riadne v programe rokovania.
Ďakujem pekne.
A. Marek – odzneli tu dva návrhy – návrh pána poslanca Bendeho, aby sme príslušný bod
programu, čiže bod 14, presunuli dopredu, ale tak potom nie celý, len by sme z toho programu
vyňali plaváreň. Z finančných vecí by sme vyňali len tie dva body, ktoré sa týkajú plavárne
a termálneho kúpaliska.
V. Novák – v podstate ide o to, že nás je tu len 16. Toto sú tak dôležité rozhodnutia, že by bolo
dobré si vypočuť aj názory tých poslancov, ktorí tu ešte nie sú, ale prídu neskôr. Treba si to
premyslieť ešte predtým než o tom budeme hlasovať.
É. Hortai – bolo by veľmi dobré, keby poslanci boli prítomní v čo najväčšom počte. Nevieme
presne povedať, že kto kedy príde a myslím si, že mestské zastupiteľstvo musí v prvom rade
brať do úvahy požiadavky občanov a navrhujem, aby sme prednostne rokovali o tomto bode .
A. Marek – ak pán poslanec Bende nie je proti, spresníme to tak, že z Finančných vecí
vyberieme body 2 a 3: „Návrh prekrytia plaveckého bazéna na termálnom kúpalisku
s rekonštrukciou“ a Žiadosť o schválenie navýšenia rozpočtu – odstránenie nedostatkov
zistených IBP Nitra na krytej plavárni.“ Dám hlasovať o tom, aby sme tieto dva body vyňali
z Finančných vecí, ak s tým bude súhlasiť aj predkladateľ. Prosím hlasujme, že kto je za.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:17 návrh je prijatý
A. Marek – ďalší návrh bol od pani poslankyne Héder, aby sme si na úvod vypočuli prítomných
športovcov. Prosím hlasujme na tento návrh, kto ho vie podporiť?
/Výsledok hlasovania č. 3/:
Za
:13
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :3
Prítomní
:17 návrh je prijatý
Po prijatom procedurálnom návrhu pani poslankyne PaedDr. Ágnes Héder, dostal slovo
v mene plaveckého a vodnopólového klubu Ing. Alexander Kubis na základe dohody,
zastrešujúc všetky bazénové športy fungujúce v Komárne.
O 13:35 prišiel pán poslanec Mgr. Ondrej Gajdáč.
O 13:42 prišiel pán poslanec Mgr. Imre Andruskó.
O 14:02 prišiel pán poslanec PhDr. Juraj Bača.
É. Hortai – ďakujem za slovo. Myslím, že pôvodný zámer, že si vypočujeme zástupcov
a o téme budeme rokovať v ďalšom bode zrejme už prerástol do toho konkrétneho rokovania.
Ja by som navrhla pokiaľ sú ďalší, ktorí majú záujem sa vyjadriť, alebo mienite im dať pán
primátor slovo, to už bude rokovanie k téme. Máme rozhodnúť o dvoch otázkach: - o vykonaní
nevyhnutných opráv na budove krytej plavárne; - o otázke prekrytia bazéna na kúpalisku. Sú
k tomu pripravené dve uznesenia. Myslím si, že by bolo dobré si tieto návrhy nalistovať, aby
sme o tejto otázke mohli aj hlasovať. Navrhujem, aby sme o týchto dvoch uzneseniach
hlasovali. Už sme v tom štádiu, že rokujeme. Keď rokujeme, rokovanie by sme mali ukončiť.
Rokovanie sa ukončuje uznesením. Ďakujem.
A. Marek – pani poslankyňa tento bod nebol otvorený, nebola daná diskusia poslancom. Takže
teraz aby sme o tom hlasovali, nepovažujem to z tohto hľadiska za správne. Môžeme otvoriť
tento bod rokovania.
2

I. Andruskó – ja mám procedurálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku, aby sme
o tomto bode rokovali a potom aby sme o tom mohli hlasovať.
A. Marek – ste za to, aby sme otvorili bod programu o krytej plavárni aby sme mohli o tom
rokovať a potom, aby sme mohli o tom hlasovať? Prosím, aby ste sa vyjadrili. Kto je za?
/Výsledok hlasovania č. 4/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je prijatý
A. Marek – týmto otváram bod rokovania ohľadom krytej plavárne.
TE-1568/2013 Žiadosť o schválenie navýšenia rozpočtu – odstránenie nedostatkov
zistených IBP Nitra na krytej plavárni
O 14:44 prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Sebı.
É. Hortai –pozmeňujúci návrh - v pôvodnom uznesení je uvedený len rozpočtový rámec,
moje doplnenie uznesenia je o tom, že ho treba aj vykonať. Čiže bod E/ uznesenia by som
doplnila o ďalší bod: „2. zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov, Termín:
bezodkladne; F/ žiada primátora mesta, ukladá riaditeľovi Comorra Servis pripraviť návrh
opatrení na zníženie nákladov na prevádzkovanie krytej plavárne s osobitným dôrazom
na tepelné hospodárenie plavárne.“
/Výsledok hlasovania č. 5/:
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Éva Hortai
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 6/:
návrh na uznesenie k
žiadosti o schválenie navýšenia rozpočtu na odstránenie
nedostatkov zistených IBP Nitra na krytej plavárni v zmysle prijatého pozmeňujúceho
návrhu poslankyne Éva Hortai
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1221/2013)
/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh na uznesenie k žiadosti COMORRA SERVIS Komárno – KP – Odstránenie
nadmernej záťaže zo strechy – havarijný stav – preplatenie výdavkov
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1222/2013)
A. Marek – ďakujem, týmto sme ukončilo tento bod, dám päť minútovú prestávku.
Pokračovanie o 15:17 hod.

3

Interpelácie
Zs. Sebı – ďakujem za slovo pán primátor. Vážený pán primátor, vážení poslanci. Chcel by
som interpelovať pána primátora v súvislosti s tým nešťastným stavom, ktorý vládne na
Alžbetinom ostrove. Na júlovom, mimoriadnom, zasadnutí zastupiteľstva ste mi prisľúbili, že
takmer hneď na druhý deň tam začnú s prácami v záujme odstránenia nebezpečenstva, ktoré
môže nastať v dôsledku prepadnutej cesty. Odvtedy prešli tri mesiace. Ja tadiaľ prechádzam
denno-denne, ale ani jedného robotníka som tam nevidel. Chcel by som poprosiť pána
primátora, keby informoval zastupiteľstvo a zároveň ho žiadam aj o písomnú odpoveď, že čo
môžeme očakávať, pretože denno-denne sa ma na to pýtajú obyvatelia a návštevníci ostrova.
Našťastie, stala sa aj pozitívna zmena. Na Alžbetinom ostrove vyložili dopravné značenia
a takisto aj dva retardéry. Merkury Market taktiež osadil jeden retardér a tým pádom máme
možnosť porovnať ako by to malo v skutočnosti vyzerať. Každému odporúčam, aby si to išiel
pozrieť.
A. Marek – požiadal som vedúceho komunálneho odboru, aby sa na to pozrel. Samozrejme,
my urobíme všetko, čo je v našej kompetencii, ale čo nepatrí k nám... poprosím pána inžiniera
Patusa, aby podal podrobnejšiu správu.
A. Patus – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo! Dovoľte mi aby som vám prečítal len
prvé vety z bodov, v ktorých sa uvádza čo všetko sa doteraz tam urobilo v súvislosti
s prepadnutou cestou. Samotné prepadnutie cesty sa stalo 26. júna a ak dobre viem, tak dva
dni po zasadnutí zastupiteľstva, ktoré bolo začiatkom júla, ja som bol síce na dovolenke, ale
moji kolegovia odovzdali stavenisko Vodohospodárskej výstavbe, š.p. s tým, že nakoľko oni sú
zodpovední za prepadnutie cesty, aby to odstránili. Ja by som len v krátkosti prečítal čo sa za
ten čas urobilo: „ Odovzdalo sa stavenisko, následne Vodohospodárska výstavba začala
reklamačné konanie voči spoločnosti, ktorá vykonávala sanáciu v roku 2011, zároveň viedla
rokovania so Slovenským plynárenským priemyslom ohľadom toho, že by chcel preložiť plynové
potrubie, nakoľko sa tam môžu očakávať sústavné problémy. Vodohospodárska výstavba
objednala video monitoring a geofyzikálny prieskum. Geofyzikálny prieskum vykonali dňa 26.
júla. Video monitoring urobiť nedokázali, pretože potrubný systém bol natoľko zanesený.
Vykonalo sa výškové zameranie – 14. augusta. Vykonalo sa výberové konanie na výber
projektanta, dodávateľa prác.“ Toto všetko sú papierovačky, vyplývajúce z legislatívy, k tomu,
aby oni mohli odstrániť poškodenie. Ďalej: „Vyhotovila sa projektová dokumentácia na opravu
poškodenej komunikácie. Finalizuje sa projektová dokumentácia na prekládku plynovej prípojky,
ku ktorému treba stavebné povolenie a potom samotná realizácia.“ 24. septembra sme dostali
žiadosť od Vodohospodárskej výstavby, aby sme im pomohli s povoleniami na vstup na
pozemky v prípade deviatich majiteľov. Hneď sme pripravili tlačivo a s pomocou mestskej
polície sme tieto zaslali, aby sa k nám čim skôr dostali späť, aby sme ich mohli odovzdať
Vodohospodárskej výstavbe. „Nasledovať bude oprava poškodenej komunikácie pri šachtách
41C a 41B potom prekládka plynovej prípojky, prečistenie odvodňovacieho drénu, video
monitoring, oprava poškodených úsekov drénu. Hore uvedené činnosti sa podľa vyjadrenia
vodohospodárskej výstavby vykonajú do konca roku 2013.“ To sú také papierovačky, ktoré
vyplývajú z legislatívy a ktoré my nedokážeme ovplyvniť. Každý týždeň, minimálne päťkrát,
konzultujem s pani inžinierkou, ktorá nás informuje o jednotlivých fázach. To, že naoko sa zdá,
že sa nič nedeje, to neznamená, že sa nič nedeje!
Zs. Sebı – kým sa to neodstráni, nedalo by sa to riešiť s vojenským pontónovým mostom?
A. Marek – nie to nám nedovolia. My sme sa už začiatkom júla informovali ohľadom tohto.
Môže sa to prepadnúť.
A. Patus – dokonca sme zavolali aj súdneho znalca, ktorý prešetril platany, či sa ich nejakým
spôsobom dotklo prepadnutie cesty.
A. Jágerská – ďakujem za slovo pán primátor. Tiež by som chcela interpelovať pána primátora.
Ešte na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva som žiadala informácie ohľadom parkovacieho
systému. Pán primátor a takisto pán viceprimátor mi sľúbili, že dostanem písomnú informáciu.
Druhá vec je, že nakoľko toto sú len interpelácie a nie aj otázky, tak dúm, že vedúci
komunálneho odboru bude prítomný aj pri bode Rôzne, pretože mám tu požiadavku od
občanov, na ktorú on je kompetentný odpovedať. Ďakujem pekne.
A. Marek – poprosím pána viceprimátora, on to vybavoval, rokoval s riaditeľom parkovacieho
systému a tak viem, že je to aj pripravené.

4

V. Novák – ďakujem za slovo, možno sa stal nejaký omyl, možno u mňa, ale vtedy som ja dosť
podrobne odpovedal, na to, že čo sa chystá, kedy budú pripravené návrhy, aké rokovania
prebiehajú, ale v zápisnici o tom nie je zmienka, že žiadaš písomne, ale ak chceš, prepáč, hneď
hoci aj zajtra ti pošlem písomnú odpoveď. Ja som vtedy dosť podrobne odpovedal ústne
a funguje to tak, že ak dostaneme takú odpoveď, a to Csaba Cúth aj správne používal: „nie som
spokojný s odpoveďou, žiadam písomnú odpoveď.“ Ospravedlňujem sa, ihneď ti pošlem
písomnú odpoveď.
A. Jágerská – sľúbil si, že dostanem aj písomnú odpoveď. Možnože zápisnica nie je presná.
Môžete si vypočuť zvukový záznam.
I. Andruskó – vážený pán primátor, dámy a páni. Mal by som niekoľko interpelácií. Rozhodli
sme o tom že podporíme COMORRA SERVIS s 50 tis. eurami. Ak dobre viem, tak mandát
riaditeľa COMORRA SERVIS Ing. Tomáša Nagya je platný len do polovice mesiaca október.
Toto bude treba riešiť, pretože pán riaditeľ teraz odštartuje viac procedúr a nebolo by dobré
keby bola počas toho nejaká zmena vo vedení. Žiadam odpoveď, že aká je predstava ohľadne
postu riaditeľa Tomáša Nagya. Ďalšia – pán poslanec Bende (JUDr. Štefan Bende) ma poprosil
aby som interpeloval pána primátora ohľadom dvoch záležitostí. Je členom školskej rady v MŠ
Kapitánova. Riaditeľka tejto škôlky poslala jednu žiadosť 15. marca v súvislosti s kotolňou
a ešte stále nedostala odpoveď. Nie to zazlievajú, že nie sú na to finančné prostriedky, ale to že
podala žiadosť, prejde pól roka a ešte stále nedostala odpoveď. Patrilo by sa, zo strany úradu,
poslať odpoveď. Druhá vec na ktorú ma požiadal súvisí s fungovaním advokátskych kancelárií.
Na jednej strane pochvala patrí pánovi inžinierovi Kóňovi. Na tento rok bolo naplánovaných 250
tis. eur z vymáhania a už teraz sme pri 325 tis. eurách. Ale je tu jeden problém na ktorý
upozornil pán poslanec Bende (JUDr. Štefan Bende), a to ten, že prečo bolo potrebné postúpiť
toto vymáhanie advokátskej kancelárii? Lebo ak napr. niekto dlhuje 40 eur, je úplne jasné, že
pochybil a musí platiť. K tomu sa priráta exekútorova odmena ktorá je cca 20, 30 eur a potom
ešte paušál, ktorý si účtuje advokátska kancelária, podľa neho, dosť značnú sumu, ktorá
neobohacuje mestskú pokladnicu, ale advokátsku kanceláriu. Napr. exekútor, cez advokátsku
kanceláriu vymôže 1000 pohľadávok, to znamená, podľa čísiel, že advokátska kancelária
inkasuje 40 tis. eur. To nechápem, že prečo to nerobí úrad, prečo je potrebný medzičlánok –
advokátska kancelária?! Tak potom radšej, dostane odmenu ten úradník, ktorý vydáva tie
papiere. Len pre pochopenie – advokátska kancelária je poverená a ona poverí exekútora ktorý
to vymôže. Dlžoba – 40 eur príde do pokladne mesta, exekútor si zoberie svoju odmenu
v zmysle zákona, ale je tam ten nepotrebný medzičlánok – advokátska kancelária, podľa mňa,
pretože úrad by to dokázal urobiť sám. Ďalšia interpelácia je ohľadom vínneho korza. Prišlo za
mnou niekoľko vinárov, že by radi vedeli aký bol príjem, pretože majú taký pocit, ako by dostali
menej peňazí, atď.. Neviem čo je pravdou, nezaoberal som sa s tým. Bol by som rád, keby sme
na toto dostali jasnú odpoveď na nasledujúce zasadnutie MZ, že samotná prevádzka vínneho
korza koľko stála, aké boli výdavky a aké príjmy. Ďakujem.
A. Marek – naraz štyri otázky. Čo sa týka pána riaditeľa, dovtedy bude o tom rozhodnuté
a predloží sa to na zastupiteľstvo. Ohľadom MŠ Kapitánova, poprosí pána Weszelovszkého aby
odpovedal, čo sa týka vínneho korza si poznačíme, aby sme potom mohli podať informáciu.
G. Weszelovszky – v tomto prípade by som moju odpoveď rozdelil na dve časti. Skutočne sme
písomnú odpoveď pani riaditeľke neposlali, ale druhá vec je, že my sme sa s pani riaditeľkou na
túto tému už viackrát rozprávali. Podstatou celého je, že v roku 2010 sme v MŠ Kapitánovej
menili kotol – moderný, s veľkým výkonom. Predmetom tej ich žiadosti, je záložný kotol.
Odvtedy hľadám predpis, či je potrebný, vedľa takéhoto moderného kotla, ešte aj záložný kotol.
Odborníci, od ktorých som sa na to opýtal, sa s takýmto niečím doteraz nestretli. Voľakedy bol
taký predpis, že vedľa kotla, bol potrebný aj jeden záložný kotol, ale podľa môjho vedomie, je to
už neaktuálne.
A. Marek – pána inžiniera Kóňu by som poprosil ohľadom tej exekúcie.
B. Kóňa – dobrý deň prajem. Odkedy som tu, zmenili sme zmluvu s exekútorom, je podpísaná
s pánom Markovičom z Komárna, to znamená, že tento problém, ktorý ste spomenuli je
vyriešený. Aj keď by som chcel povedať toľko, že nebude to celkom riešiť, lebo oni majú zo
zákona také nároky, že v podstate to tiež bude... ale je to z Komárna. Tu len chcem upozorniť,
že je pripravený návrh zákona, že možno sa príjme zákon od budúceho roku, že bude náhodný
výber, tak ako je to v súdnych sporoch t. j., že sa môže stať na krajskom princípe, že
komárňanské vymáhanie padne do Trenčína, ale toto nepredbiehajme, tento problém je
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vyriešený, to by som chcel povedať a len pre informáciu chcem povedať, že teraz v podstate
dávame nie výzvy, ale oznámenia, aby sme predišli aj týmto ako... lebo niektorí naozaj musím
povedať, aj niektorí z vás teda majú tam určité nedoplatky. Na to by som poprosil, treba sa na to
pozrieť, to sú zabudnuté veci. My teraz posielame oznámenie, nie výzvu, to znamená, že
vyzývame týchto ľudí aby prišli k nám, aby sme to vyriešili pred exekúciou, čo by som bol veľmi
rád. Len pre vysvetlenie, tento problém je vyriešený. Ďakujem.
V. Novák – keď sme roku 2011 videli koľko má mesto nevymožených pohľadávok, tak sme
v podstate išli za komárňanskými exekútormi a v tom prípade by to možno bolo aj riešiteľné aj
prostredníctvom úradu, prípadne aj zmluvou, ale kto by túto administratívu vykonal? Hlavný
kontrolór nás na to taktiež upozornil, že nemôžeme dávať takúto úlohu advokátskej kancelárii.
Nikto sa nám neprihlásil, t. j. , že aj tých 110 exekúcií by ten jeden exekútor vedel vykonať len
v priebehu jedného roka a práve preto sme prostredníctvom advokátskej kancelárie našli
jedného exekútora zo Šale, ktorý začal robiť viac tisíc exekúcií za oveľa nižšiu odmenu.
Našťastie tu otvorili jednu novú exekútorskú kanceláriu, ktorú spomínal pán Kóňa, takže tento
problém je vyriešený. Čo sa týka advokátskej kancelárie, poprosili sme ich aby pripravili správu
na novembrové, alebo decembrové zasadnutie, že koľkých súdnych sporov sa zúčastnili,
v ktorých vyhralo mesto a v ktorých nie. Aká je tá suma, ktorú pre mesto vymohli, aby aj
mestské zastupiteľstvo bolo v obraze, že či sa nám ten paušál, ktorý im platíme vrátil, alebo či
sme v roku 2011 priniesli zlé rozhodnutie. Čiže o tomto budeme zastupiteľstvo informovať
a ďakujeme za otázku, pretože je aktuálna.
L. Gyırfy – ďakujem pekne za úvod, lepší ani nemohol byť. Chcel by som interpelovať pána
primátora kvôli tomu, že nezastupuje záujmy občanov vždy, za každých okolností... a už aj sme
pri exekúciách. To, že niekto dlhuje mestu a mesto to postúpilo exekútorovi, to je v poriadku.
Všetci sme povinní platiť to čo musíme a keď niekto neplatil, tak to treba vymôcť. Predo mnou je
tu exekúcia na 36,26 eur. Podľa mňa ak to postúpia advokátskej kancelárii, advokátska
kancelária si za to vypýta paušálne 31,42 eur, to je v poriadku. Exekútor žiada 110, 120, 170
eur. Čiže jedna exekúcia na 36,26 eur sa vymôže o 5-6 násobne vyššiu sumu. Mesto toto
dokáže aj ináč urobiť. Roky 2007, 2008, 2009, 2010 v roku 2010 v jeden deň postúpiť
exekútorovi, 7,90 a potom v šnúre 9,45 alebo 46, každý rok poslal zvlášť. Ešte raz
zdôrazňujem, od mesta odišli všetky príkazy v jeden deň, 4. 11. 2010. Aj súdne rozhodnutie je
s dvojdňovým odstupom. Takisto aj exekúcia je vydaná v jeden deň, ale takto sa podarilo
exekúciu zvýšiť, odmena exekútora je 504,26 eur, odmena advokáta je 125,68 eur a tým pádom
z tých 36,26 eur je 629,94 eur. Fantasticky dobre pochodil exekútor, dobre pochodila
advokátska kancelária, len sa pýtam, že ten nešťastný komárňanský občan, pre ktorého je to
poldruha mesačná výplata, kto zastupoval jeho práva?! Ešte raz zdôrazňujem, to že vymáhame,
to je v poriadku, ale to, že mu dáme zaplatiť štvornásobok danej sumy, to prirodzené nie je a tu
je odpoveď na to, čo sa objavilo aj v médiách, že ani jeden exekútor to nezobral. Zrejme
v každom z nich bolo toľko súcitu, že nešiel do takéhoto bláznovstva. Ja si myslím, že aj na
smrť odsúdený má svoje práva. Aj ten, ktorý neplatil poplatky, aj ten má svoje práva. Ako sa dá
tento nedoplatok zvýšiť o 17,37 násobok?! Čiže platí o 17,5 krát viac ako by mal. A mesto
z tejto čiastky dostane len tých 36,26 eur. Samozrejme, v starom zákone o exekútoroch je aj to,
že pokiaľ exekútor túto pohľadávku nevymôže, tak odmenu si môže nárokovať od toho, kto ju
podal na exekúciu. Dúfam, že v zmluve je toto ošetrené, síce, pri tomto bláznovstve ani to nie je
isté. S úctou sa pýtam... práva obyvateľov mesta... ak tie pohľadávky od nich vymáhame, tak
aspoň normálne. Mám tu štyri kópie exekučných príkazov. Pán primátor, vedieš tento úrad,
prosím ťa, snaž sa ho vyvarovať takýmto bláznovstvám! Nikto si toto nezaslúži! Ešte raz
hovorím, ani ten nie, kto neplatil - toto je taký podraz, ktorý by ani on nemala dostať od mesta.
Sme tu preto, aby sme hájili aj ich záujmy, záujmy všetkých, ale nie preto, aby sme niekoho
zlikvidovali. Ďakujem pekne za slovo.
B. Kóňa – skúsim vysvetliť. Naozaj v minulosti sa vytvárali priestory na vymáhanie rok po roku,
práve kvôli tomu a najme na komunálnom odpade, lebo tam v podstate bolo dlhé roky
zanedbané vymáhanie. Dnešný stav je taký, že 2008-mi rok v podstate ešte nebol vymáhaný
2009, 10, 11, 12.To znamená, že stále, aj v minulosti sa zachytával ten posledný rok, aby nebol
premlčaný. Práve preto sa asi takto postupovalo, že jeden rok sa urobil, možno o pól roka sa
urobil druhý rok. Mohlo sa naozaj stať, že u občana, ktorý neplatil dajme tomu 2-3 roky za
sebou má pred sebou tri exekučné tituly. Toto bolo v minulosti, ja len vysvetľujem, že takto sa to
robilo. Dnes sa snažíme to robiť, je to oveľa pomalší systém, ale myslím si, že rieši ten problém,
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ktorý pán Gyırfy hovorí. To znamená staráme sa o 2008-mi rok ale zároveň pri každej osobe
hneď preberáme 9., 10., 11., 12-ty rok. To znamená, že pokiaľ niekto náhodou, alebo úmyselne
neplatí niekoľko rokov, to znamená, že ide to pod jedným exekučným titulom. Oveľa pomalšie to
ide, musím povedať, ale tento problém sa rieši. K druhej veci, čo pán Gyırfy hovorí, že „práva
občana.“ Ja súhlasím, práva občanov, ja by som sa otočil na druhú stranu, že aj povinnosti
občana . To znamená, pre vašu informáciu poviem, že pri vymáhaní dane z nehnuteľností je
úspešnosť zhruba 90%, čo nie je až také zlé, lebo vieme, že sú aj určité objektívne príčiny, ale
na komunálnej úrovni je to, prízvukujem, na 70-75%. To znamená, že máme občanov, ktorí si
svoju zákonnú povinnosť nespĺňajú a roky neplatia a roky neplnia. Ja teraz poviem opačne,
určite je to tvrdé, pán Gyırfy, ja som veľmi jasne povedal, a teraz nie v zlom, ale ak takýmto
spôsobom hájiš záujmy voličov, ktorí neplatia, tak ja si cítim povinnosť hájiť občanov, 75%, ktorí
platia. To znamená, keby to išlo týmto spôsobom, nie v zlom, ja nie som politik, ale keby to takto
išlo ďalej, tak budúci rok zasa zdvihneme poplatok za komunálny odpad, lebo zasa to
nestíhame platiť, potom zdvihneme ešte a v podstate kde sa dopracujeme, takže môj cieľ je
taký, s vaším dovolením a požehnaním, že sa snažím zlepšiť disciplínu a aby to nebolo len
represívne, tak teraz dávame von 6,5 tis. upozornení že evidujeme a čo evidujeme voči komu.
To znamená, že dávame zasa príležitosť. My sme to už dávali do novín, televízie, teraz
zverejňujeme nový aktuálny zoznam neplatičov, len tam môžeme dávať len nad 160, atď., čo
hovorí zákon. Skúste akceptovať, prosím vás, že tie príjmy musia nejako prísť. Pokiaľ máte
názor, že nie, nemáme vymáhať, upozorňujem, že nie je to v súlade so zákonom. Ďakujem.
V. Novák – táto interpelácia že my pokutujeme komárňanských občanov bola veľmi
zovšeobecnen. Veľmi ľutujem, že to čo ty máš v ruke sa nedostalo na právne oddelenie, alebo
v čas sa to k nám nedostalo, aby sme našli riešenie. Neviem kde je Gerzson, ale on stále o tom
píše v novinách, že ja vždy poukazuje na nedávnu minulosť, ani teraz nespomína, ale keď
musíme vymáhať dozadu 4-5 rokov, tak je zrejme, že občan sa v takomto prípade dostane do
problémov, pretože sa objaví niečo, na čo on musí reagovať. Tam kde po 2-3 výzvach
exekútora nereaguje, tam potom toto je následok. Doteraz sme to tak riešili, a máme na to
dôkazy, že ten kto sa tu do 14-tich dní od doručenia výzvy objavil, ten istinu, buď nemusel platiť,
alebo len malú čiastku, čiže platil len tých 36 eur. Dobre by bolo vedieť o koho ide, lebo tak by
sme mohli dať na konkrétnu otázku, konkrétnu odpoveď. Chcel by som sa opýtať... pred
prestávkou sme odsúhlasili finančné prostriedky na niečo, čo nebolo plánované. Keby mesto
nevymohlo tých 320 tis., tak by sme tieto dotácie teraz nemohli prideliť. Hovorím to preto, lebo
mesto musí plniť aj túto nepopulárnu úlohu. Zákon nám nepovoľuje, aby sme nevymáhali.
L. Gyırfy – veľmi ma mrzí, ak ma niekto nepochopil. Ja som ani slovom nehovoril, že netreba
vymáhať, ba dokonca s tým som začal že treba vymáhať normálnym spôsobom. A áno, mesto
potrebuje peniaze. Ja som povedal, že minimálne tri informačné systémy sme kúpili za ten čas
čo som tu. Ak máme na to hocijaký systém, vieme v jeden deň vydať všetky exekúcie. V jeden
deň sme ich postúpili na súd a v jeden deň to odišlo z mesta. Tak sa mohli spojiť. Ja som len to
žiadal, že sa to mohlo dať dokopy a potom by sme nežiadali od toho človeka 629 eur, ale 200
eur, z ktorých by mesto takisto dostalo svojich 36 eur, len by na úkor občanov nezarobil na tom
tak dobre exekútor a súd.
A. Marek – v krátkosti by som len toľko chcel, daj nám ten prípad, postúpime ho na právne
oddelenie a dostaneš písomnú odpoveď ty a aj dotyčný.
T. Varga – ďakujem, ja by som chcel interpelovať pána primátora, že v januári mesto vyhralo
projekt na rozšírenie kamerového systému. Teraz je september. Ako to vyzerá, bude z toho
niečo, pracuje sa na tom? Mohol by som dostať presnejšiu informáciu?
A. Marek – je to u mňa na stole. Je tam ešte jedna otázna vec. Traja boli v komisii. Tento
týždeň sa to dostalo ku mne. Prebehlo verejné obstarávanie. Teraz rozhodujeme o tom, či to
môžem podpísať, pretože sú tam dve otázne záležitosti, na ktorých sme sa zasekli.
PaedDr. Bende - chcel by som poďakovať. Naposledy som upozornil na chodník v parku
Anglia kadiaľ prechádza strašne veľa turistov a v podstate aj miestni obyvatelia a veľmi som sa
prekvapil keď som videl, že v lete sa tam začalo s prácami a dá sa povedať, že za krátky čas to
bolo aj hotové a je tam teraz veľmi pekný chodník. Pýtal som sa, že kto dal do poriadku ten
chodník, vysvitlo, že nie mesto to dalo do poriadku ale spoločnosť SOHO Tower, ktorá stavia tu
budovu v parku. Týmto sa im chcem poďakovať a predpokladám, že mesto sa tiež pričinilo že
vznikla táto dohoda. Druhá vec je. Viacerí prišli za mnou z mestskej časti Harčáš, ohľadom
cesty, ktorá je tam. Je vo veľmi zlom stave. Predtým než som prišiel sem na zastupiteľstvo,
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zašiel som na odbor pána Patusa a bol som sa pozrieť aj na cestu a na moje veľké prekvapenie
tento problém mesto odstránilo, veľmi peknú prácu odviedla firma, ktorá to robila a chcel by
som sa poďakovať aj v mene obyvateľov tej časti, že sa podarilo túto cestu urobiť. Ďakujem
pekne.
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som sa poďakovať, teraz prvý krát som
dostal písomnú odpoveď na moju interpeláciu, síce odpoveď bola dosť vyhýbavá. Naďalej
neviem, ako budú riešené problémy ohľadom výtlkov, ako bude riešené jesenné upratovanie.
Dostal som takú všeobecnú odpoveď, že sa na tom pracuje. Dúfam, že prebieha mravčia práca
a podarí sa nájsť nejaké riešenie. Moja interpelácie je... chcel by som citovať z volebného
programu pána primátora: „ Rozvoj okrajových častí mesta – Nová Stráž, Kava, Hadovce,
Harčáš, Ďulov Dvor.“ Do môjho obvodu patrí viac okrajových častí mesta, a žiaľ musím
povedať, že v týchto okrajových častiach sa takmer nič nestalo... síce stali sa zmeny,
v Hadovciach sme zvýšili daň z nehnuteľností, takže takáto zmena bola, ale myslím si, že za
toto oni nedostali nič. Do môjho obvodu patrí Kava a Ďulov Dvor, tam sa taktiež nič neudialo
a viacerí aj prišli za mnou, že oni takisto, v takej istej forme platia, tak prečo by oni za to, aspoň
v tom pomere, nemohli niečo dostať. V Ďulovom Dvore sa miestna mládež nemá kde schádzať.
Snažia sa teraz navrhnúť aspoň to, že je tam jeden voľný priestor, kde by aspoň futbalovú
bránku, alebo basketbalový kôš postavili, alebo niečo tam umiestnili, aby aj tam žijúce rodiny
a mladí ľudia mali možnosti. Takisto v Kave sa za posledné obdobie nič neudialo. Pred 4-5-timi
rokmi sa tam podarilo zrealizovať zopár vecí, ale odvtedy sa tam v podstate nič neudialo v tejto
oblasti. V súlade s volebný programom by som sa chcel opýtať, že už bude nasledovať štvrtý
rok, ktoré plány by chcel pán primátor zabudovať do budúcoročného rozpočtu mesta, aby aj
tieto okrajové časti mesta dostali niečo? Vieme že tam bývajú len malé skupinky, ale takmer nič
nedostali, vo väčšine prípadov išlo len o nejaké odškodnenie. Takisto Nová Stráž, obyvatelia sa
tam snažia, ale v skutočnosti sa tam nič nerobí. A celkovo, čo sa týka rozvoja, celý štvrtý obvod
je vynechaný. Čiže žiadam odpoveď na moju interpeláciu, že ktoré sú to tie plány, ktoré sa
dostanú do budúcoročného rozpočtu v súvislosti s okrajovými časťami mesta, aby aj oni už
dostali niečo. Ďakujem pekne.
A. Marek – je veľmi ťažké na toto odpoveď, pretože o rozpočte rozhoduje zastupiteľstvo. V časti
Kolož, ak všetko dobre pôjde, tak tam žiadajú osvetlenie. Sú tam nejaké problémy so stĺpmi, ale
ak všetko dobre pôjde tak behom dvoch – troch týždňov by to malo byť hotové. V Novej Stráži
máme najväčší problém s Podzáhradnou s povrchovými vodami. Nadviazali sme kontakt
s bývalým projektantom ISPA. Požiadali sme ho, aby vyriešil tam tú situáciu, aby sme predišli
problémom s povrchovými vodami. Neviem či tam bude verejné obstarávanie, alebo nie. To je
len jedna časť Novej Stráže. Sú tam aj iné záležitosti. Už sa ohlásil pán Gogola, ohľadom
cintorína. O tom, že aké budú návrhy v súvislosti s rozpočtom, o tom rozhodujú predsa poslanci.
Kava – minulý rok sme začali dávať do poriadku tie časti brehu, kde sa chodia ľudia kúpať. Dali
sme tam smetné koše. Samozrejme ostatné pripravíme, ale samozrejme očakávame aj návrhy.
É. Hortai – vážený pán primátor, vážení poslanci. Vymáhanie daní a poplatkov je skutočne
veľmi zložitý proces a stálo nás to veľa práce vypracovať na to systém – počítačový systém,
ktorý teraz už umožní, bezproblémovejší priebeh. Všetci sme si vedomí toho základného práva
a oprávnenej požiadavky zo strany občanov, aby mesto svoje pohľadávky voči občanom, riešilo
s čo najmenšou záťažou pre občana. Moja interpelácia na pána primátora je však o úplne inej
téme. Listom som požiadala, aby ma informoval, že koho poveril s administratívnymi prácami čo
sa týka komisie na preskúmanie sťažností, ale na moju žiadosť som zatiaľ odpoveď nedostala.
Keby to bolo možné, prosím, aby mi teraz povedal, že kto bol poverený na úrade, aby bola
možnosť včas prichystať zasadnutie komisie na preskúmanie sťažností. Ďakujem. Počas
zasadnutia, keby bola možnosť. Moja druhá interpelácia – na Klapkovom sídlisku postavili
športovisko a udržiava to tam športu chtivá mládež, a za krátku dobu si získalo veľkú popularitu
medzi mladými. Vďaka patrí za to poslancovi Tamásovi Vargovi, členom nášho poslaneckého
klubu a každému, kto sa zúčastnil na realizácii. Vedľa športoviska sú dva stĺpy s osvetlením,
ktoré slúžia na osvetlenie chodníka oproti a cesty a večer je na športovisku tma. Pre zachovanie
fungovania týchto prístrojov a pre bezpečnosť tam športujúcich mladých ľudí žiadam pána
primátora a mestský úrad, aby preskúmali možnosť a zabezpečili ďalšie umiestnenie
jednotlivých osvetlení, ktoré by osvetlili toto športovisko. Ďakujem za pomoc. A žiadam, je to
dôležité aj z hľadiska bezpečnosti, keby sa tam poškodili tieto nástroje tak by tam mohlo dôjsť
k vážnej nehode. Ďakujem pekne.
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A. Marek – s tou druhou tvojou žiadosťou sa budú zaoberať, aj si to poznačí. Na tvoju prvú
otázku poprosím pána viceprimátora.
V. Novák – Komisia na prešetrenie sťažností, ktorá bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí
MZ, respektíve, pardon na nasledujúcom riadnom zasadnutí MZ sme doplnili predsedov komisií.
V podstate jej úlohu je, preskúmať sťažnosti podané na primátora a poslancov. Bola oslovená
pani poslankyňa Éva Hortai, ak dobre viem, hlavný kontrolór ju oslovil 18. augusta...
É. Hortai – ja som oslovila pána primátora.
V. Novák – prepáčte, môžem dokončiť...
A. Marek – ja som poprosil viceprimátora Nováka.
V. Novák – ja som bol tým poverený... nemôžem na to odpovedať? Tak neodpoviem, nech
odpovie pán primátor.
A. Marek – v krátkosti som len toľko chcel povedať, že pán viceprimátor Novák bol poverený.
Prosím odpovedz.
V. Novák – keď treba tak to sem prinesiem. Dostali sme od teba 10 dňovú lehotu na vybavenie
a tých 10 dní ešte neuplynulo. V prvom rade sme oslovili príslušné oddelenia, aby nám poskytli
informácie, ktoré sme spracovali a dnešným dňom dokončili jednu a na pondelok bude hotová
aj druhá. Obe sú veľmi závažné problémy a to že kto bude zapisovateľ, tak to je skutočne
„veľmi komplikovaná“ záležitosť aj na to odpovieme písomne v lehote do 10-tich dní, ktoré ešte
od podanie tvojej žiadosti neuplynuli.
É. Hortai – veľmi by to zjednodušilo rokovanie, keby sme z neho vynechali tieto emócie a ešte
raz prečítam moju interpeláciu, ktorá nebola o tom, aby pripravovali materiály, ale bola o tom,
že som žiadala meno toho, koho môžem poprosiť, aby poslal pozvánky a iné veci. Nesúvisí to
so zákona stanovenou lehotou – 10 dní, bola to len zdvorilá žiadosť a dodala som tam, že
„pokiaľ je to možné.“ Je úplne zbytočné mať kvôli tomu, také emotívne prejavy.
A. Marek – v poriadku, ale ani to nemá charakter interpelácie.
É. Hortai – prepáčte, ale nakoľko sa inokedy veľmi nestretávame, preto som myslela, ak je
možné, tak jedno meno...
A. Marek – áno, urobíme. Ja som to pochopil tak, že kto je poverený riešiť túto záležitosť, preto
som požiadal pána viceprimátora Nováka, aby reagoval, ale ty si bola zvedavá len na to kto
bude zapisovateľ. V poriadku, dostaneš to. Ďakujem, poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu bodu
rokovania.
Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu
G. Weszelovszky - ... o prvom návrhu prosím aby zastupiteľstvo rokovalo, druhý návrh na
uznesenie sťahujem, z dôvodu duplicity je súčasťou materiálu majetkovoprávnych vecí (bod č.
19 – materiál TE 1415) a tretí návrh by som chcel doplniť zrušiť uznesenie č. 1195/2013.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
návrh na uznesenie - berie na vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení
Za
:9
Proti
:0
Zdržal sa
:9
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh neprešiel (č. uznesenia 1223/2013) – na prijatie je potrebná
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
I. Andruskó – chcel by som poprosiť, aby sme hlasovali zvlášť. To druhé uznesenie, na
zrušenie, ktoré predložil pán Weszelovszky, je prijateľné. Avšak, chcel by som sa vrátiť
k uzneseniu č. 1215/2013. Ja by som chcel úrad poprosiť, aby sme to skúsili. Prevádzkovanie
vlastnej kotolne je určite lacnejšie ako ústredné kúrenie. Nepovažujem to za dobré, keby sme
toto uznesenie teraz zrušili. Navrhuje, aby sme nezrušili toto uznesenie. Ešte by som mal
procedurálny návrh - v programe rokovanie ako predkladateľ je uvedené meno Štefana
Pásztora, keď sa bude zhotovovať zápisnica , tak jeho meno nech tam nie je uvedené,
predpokladám, že je na PN, prosím nech je to tam opravené.
G. Weszelovszky – ako predkladateľ materiálu sťahujem zrušenie bodu 1215/2013
a navrhujem zrušiť len dodatočne doplnené uznesenie č. 1195/2013.

9

/Výsledok hlasovania č. 9/:
návrh na uznesenie – zrušuje uznesenie č. 1195/2013
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1224/2013)
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór
/Výsledok hlasovania č. 10/:
návrh na uznesenie k informatívnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie do
20. 09. 2013
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1225/2013)
Návrh na zvolanie prísediacich pre Okresný súd v Komárne
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho odboru
/Výsledok hlasovania č. 11/:
návrh na uznesenie k návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1226/2013)

Upozornenie prokurátora č. PD 109/13-6 na nedostatky v postupe MZ vo veci prevodu
pozemku
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta
/Výsledok hlasovania č. 12/:
návrh na uznesenie k Upozorneniu prokurátora č. PD 109/13-6
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1227/2013)
Upozornenie prokurátora č. PD 139/13-4 na porušenie zákona o obecnom zriadení
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta
/Výsledok hlasovania č. 13/: - anulované. Zmätočné hlasovanie – poslancom nebolo
jasné, na čo dal pán primátor hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 14/:
návrh na uznesenie k Upozorneniu prokurátora č. PD 139/13-4
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :4
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1228/2013)
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Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu
TE-1456/2013 Aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2013
/Výsledok hlasovania č. 15/:
návrh na uznesenie k aktualizovanému zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1229/2013)
TE-1457/2013 Žiadosť o pridelenie bytu v DOU – Mária Molnárová
/Výsledok hlasovania č. 16/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1230/2013)
TE-1458/2013 Žiadosť o pridelenie bytu v DOU – Tibor Fonód
/Výsledok hlasovania č. 17/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1231/2013)
TE-1459/2013 Žiadosť o pridelenie bytu v DOU – Tibor Beke
/Výsledok hlasovania č. 18/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1232/2013)
TE-1483/2013 Žiadosť o pridelenie bytu v DOU – Jarmila Straková
/Výsledok hlasovania č. 19/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1233/2013)
TE-1460/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Ladislav Burgel
/Výsledok hlasovania č. 20/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1234/2013)
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TE-1461/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Jozef Simon
/Výsledok hlasovania č. 21/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1235/2013)
TE-1304/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Vincent Németh
/Výsledok hlasovania č. 22/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1236/2013)
TE-1356/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Marta Cintulová
/Výsledok hlasovania č. 23/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1237/2013)
TE-1462/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Anna Hegedősová
/Výsledok hlasovania č. 24/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1238/2013)
TE-1467/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Matej Rafael
/Výsledok hlasovania č. 25/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1239/2013)
TE-1468/2013 Žiadosť o pridelenie bytu – Rebeka Lakatosová
/Výsledok hlasovania č. 26/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1240/2013)
TE-1484/2013 Žiadosť o pridelenie bytu bežného štandardu – Rozália Magálová
/Výsledok hlasovania č. 27/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:2
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1241/2013)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.
/2013, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN číslo 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a vedúci odboru
školstva a kultúry
Návrh VZN bol dňa 30.08.2013 vyvesený na úradnej tabuli mesta a súčasne zverejnený na
webovej stránke mesta. K návrhu VZN do 20.09.2013 v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neboli uplatnené žiadne pripomienky.
/Výsledok hlasovania č. 28/:
návrh VZN mesta Komárno č.
/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť
Za
:11
Proti
:0
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh neprešiel (na prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
prítomných poslancov)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2013, ktorým sa mení a
Dopĺňa VZN číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
telesnú kultúru a šport v znení VZN číslo 15/2012
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a vedúci odboru
školstva a kultúry
Návrh VZN bol dňa 06.09.2013 vyvesený na úradnej tabuli mesta a súčasne zverejnený na
webovej stránke mesta. K návrhu VZN do 20.09.2013 v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neboli uplatnené žiadne pripomienky.
/Výsledok hlasovania č. 29/:
návrh VZN mesta Komárno č.
/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
v znení VZN číslo 15/2012
Za
:10
Proti
:0
Zdržal sa
:9
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh neprešiel (na prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
prítomných poslancov)

Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 – Mesto Komárno
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru
/Výsledok hlasovania č. 30/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok
2013
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1242/2013)
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O 17:46 hod. pán primátor nariadil prestávku.
Pokračovanie o 18:19 hod.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 – ZŠ, ŠKD a ZUŠ
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a vedúci odboru
školstva a kultúry
/Výsledok hlasovania č. 31/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1243/2013)
/Výsledok hlasovania č. 32/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ Komenského
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :4
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1244/2013)
/Výsledok hlasovania č. 33/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1245/2013)
/Výsledok hlasovania č. 34/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ Ul. pohraničná
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1246/2013)
/Výsledok hlasovania č. 35/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ s VJM Ul. práce
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1247/2013)
/Výsledok hlasovania č. 36/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZŠ Ul. rozmarínová
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1248/2013)
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/Výsledok hlasovania č. 37/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – ZUŠ
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1249/2013)

Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 – MsKS, CALOR, KOMVaK,
COMORRA SERVIS, COM-MÉDIA, Zariadenie pre seniorov
TE-1452/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediak za I.
polrok 2013
Predkladateľka: Anna Vargová, riaditeľka MsKS
/Výsledok hlasovania č. 38/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – Mestské kultúrne stredisko
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1250/2013)
TE-1464/2013 Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o.
za I. polrok 2013
Predkladateľ: Ing. Ľuboš Veľký, konateľ spoločnosti
/Výsledok hlasovania č. 39/:
návrh na uznesenie k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku – CALOR, s.r.o.
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1251/2013)
TE-1554/2013 Hospodárske výsledky KOMVaK a.s. za I. polrok 2013
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru
/Výsledok hlasovania č. 40/:
návrh na uznesenie k hospodárskym výsledkom – KOMVaK a.s.
Za
:15
Proti
:1
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1252/2013)
TE-1451/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za I. polrok 2013
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy, poverený riaditeľ organizácie
/Výsledok hlasovania č. 41/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia - COMORRA SERVIS
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1253/2013)
TE-1492/2013 Hospodárske výsledky COM-MÉDIA, spol. s r.o. za I. polrok 2013
Predkladateľ: Mgr. Zoltán Pék, konateľ spoločnosti
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/Výsledok hlasovania č. 42/:
návrh na uznesenie k hospodárskym výsledkom – COM-MÉDIA, spol. s r.o.
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :4
Prítomní
:20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1254/2013)
TE-1453/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov Komárno za I.
polrok 2013
Predkladateľka: Ing. Bc. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia
/Výsledok hlasovania č. 43/:
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia – Zariadenie pre seniorov
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :4
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1255/2013)
Zrušenie Viator, s.r.o. – informácia
A. Marek – nedali sme k tomu žiadne uznesenie, je to len informácia.
É. Hortai – návrh na uznesenie: „ žiada primátora predložiť na ďalšie zasadnutie MZ
informáciu o riešení otázok súvisiacich s ukončením činnosti konateľa Viator s.r.o.
v dôsledku PN a so zrušením spoločnosti s osobitným dôrazom na pracovnoprávne
záležitosti a archiváciu písomností spoločnosti.“
/Výsledok hlasovania č. 44/:
návrh na uznesenie ako uviedla pani poslankyňa JUDr. Éva Hortai
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1256/2013)
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
TE-1458/2013 Správa k projektu „Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Komárno“
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru
/Výsledok hlasovania č. 45/:
návrh na uznesenie k správe projektu „Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Komárno“
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1257/2013)
TE-1547/2013 Návrh na prekrytie plaveckého a výukového bazéna na TK
s rekonštrukciou
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy, poverený riaditeľ COMORRA SERVIS
A. Marek – v uznesení je chyba, namiesto „návratnosť investícií“ treba napísať
„prevádzkové náklady.“ My sme sa aj na Rade už bavili o tom, treba to opraviť.
/Výsledok hlasovania č. 46/:
návrh na uznesenie k návrhu na prekrytia plaveckého a výukového bazéna na TK
s rekonštrukciou ako uviedol pán primátor
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:1
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Nehlasoval
Prítomní

:1
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1258/2013)

TE-1491/2013 Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 412,83 eur
Predkladateľka: Anna Vargová, riaditeľka MsKS
/Výsledok hlasovania č. 47/:
návrh na uznesenie k odpísaniu pohľadávky vo výške 4 412,83 eur – alternatíva č. 1
(schvaľuje)
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1259/2013)
B. Keszegh – procedurálny návrh – vzhľadom ne neskorú večernú hodinu a vážnosť tém, ktoré
ešte máme pred sebou, prosím, aby sme pokračovali v tomto zasadnutí budúci týždeň v utorok,
alebo kedy poviete.
A. Marek – ja mám taký návrh, aby sme ešte dokončili tento bod, zostala tu aj pani riaditeľka
zariadenia. Poprosím vás poďme k ďalšiemu bodu rokovania „Návrh na uznesenie č. 1002/2013
– k žiadosti o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2013.
TE-1546/2013 Návrh na uznesenie č. 1002/2013 – k žiadosti o zmenu rozpočtu Zariadenia
pre seniorov na rok 2013
Predkladateľka: Ing. Bc. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia
O. Gajdáč - ... tých 6400 eur sú naozaj oprávnené požiadavky a preto dávam návrh na
uznesenie, aby týchto 6400 eur sme pani riaditeľke, alebo teda tomuto zariadeniu schválili.
/Výsledok hlasovania č. 48/:
návrh na uznesenie k žiadosti o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2013
v zmysle návrhu pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdáča
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1260/2013)
A. Marek – mali sme tu návrh pána poslanca, dám o ňom hlasovať, ale jeden bod ešte aj tak
musíme prebrať zo školstva a to bod 55, kde musíme rozdeliť peniaze školám, nemôžeme to
prekladať ani dva dni, ani týždeň. Teraz dávam hlasovať o tom, že teraz končíme a budeme
potom pokračovať.
É. Hortai – najprv by sme mali hlasovať o zmene programu o tom, že prerokujeme ten jeden
bod – dotácia pre školstvo...
A. Marek – a potom keď sa tak rozhodnete tak skončíme.
É. Hortai – ešte jednu prosbu by som mala, je tu ešte jedna žiadosť občianskeho združenia
TEÁTRUM, predkladateľom ktorej je pán viceprimátor a ak dobre viem, tak do konca mesiaca
musia podať svoj projekt a keby sme v utorok zasadali, síce ešte sme sa o tom nerozhodli, to
by už bolo neskoro, lebo to je už 1. október.
B. Szabó – žiadateľ požiadal, aby sme stiahli jeho návrh, premýšľajú o inej konštrukcii, čiže to
nebude potrebné.
Bod programu Žiadosť občianskeho združenia – Teátrum bol stiahnutý z programu
rokovania, nakoľko žiadateľ premýšľa o inej konštrukcii riešenia.
A. Marek – v poriadku teraz je trištvrte na desať, rozhodnite sa – prerušíme to a budeme
pokračovať. Dám na to hlasovať. Ak rozhodnete že áno, tak ešte preberieme ten jeden bod
a prerušíme rokovanie. Hlasujme o návrhu pána poslanca Keszegha, aby sme prerušili
zasadnutie.
J. Bača – najprv musíme odhlasovať zmenu programu a potom ukončíme.
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A. Marek – kto je za to, aby sme teraz dali dopredu bod č. 55 z ďalšieho bodu programu zo 16tky – aby sme teraz jednali o tom bode, kde sa jedná o rozdelenie financií pre školy. Hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 49/:
zmena programu
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý
A. Marek – kto je za to, aby sme teraz skončili a budeme pokračovať budúci týždeň, po tom
bode programu. Najprv odhlasujeme a potom sa dohodneme na termíne. Kto je za to, aby sme
po tom bode programu – školskom bode, skončili a budeme pokračovať budúci týždeň vo
štvrtok, hneď sa dohodneme na čase.
/Výsledok hlasovania č. 50/:
Za
:16
Proti
:2
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1261/2013)
A. Marek – takže budeme pokračovať budúci týždeň vo štvrtok o druhej sme myslím zvyknutý,
mohli by sme to dať na 14:00 hodinu. Teraz by sme prebrali ten 55-ty bod zo školstva.
Poprosím Gabriela Weszelovszkého.
TE-1390/2013 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2013 z kapitálových výdavkov (Správa školských objektov)
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky
Návrh na uznesenie k návrhu na čerpanie finančných prostriedkov z Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 z kapitálových výdavkov – Správa školských
objektov; Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje 1. investičné zámery:
- výmenu výplní otvorov časti budovy Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, Komenského
ul. 3 Komárno; výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu strechy časti budovy Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási
Nyelvő Alapiskola Komárom; výmenu výplní otvorov časti budovy Materskej školy - Óvoda Ul.
mieru 16, Komárno; 2. čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2013 vo výške 175 060 eur z kapitálových výdavkov položka 700, oddiel 09.1.
– Správa školských objektov nasledovne: - 68 630 eur na výmenu výplní otvorov časti budovy
Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, Komenského ul. 3 Komárno; - 68 630 eur na
výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu strechy časti budovy Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvő
Alapiskola Komárom; - 37 800 eur na výmenu výplní otvorov časti budovy Materskej školy Óvoda Ul. mieru 16, Komárno; B/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu mesta
Komárno na rok 2013; 2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia. Termín: do
31.12.2013.
/Výsledok hlasovania č. 51/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1262/2013)
A. Marek – každému prajme dobrú noc, budúci týždeň vo štvrtok o 14:00 hodine sa stretneme.
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32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 3. októbra 2013 –
pokračovania 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26.
septembra 2013.
O 14:09 hodine pán primátor pokračoval v 32. zasadnutí MZ.
A. Marek – vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia! 32. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Komárne bolo zvolané na 26. septembra 2013 - bolo prerušené a na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva sa rozhodlo, že pokračovanie zasadnutia Mestského
zastupiteľstva sa uskutoční dnes t. j. 3. októbra 2013 o 14:00 hodine. Na zasadnutí vítam
riaditeľov organizácií založených mestom, zástupcov tlače, ďalších hostí a všetkých tu
prítomných. V súlade s §12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení pozvánka a program
pokračovania 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke mesta dňa 27. septembra 2013 t. j. aspoň tri dni pred zasadnutí Mestského
zastupiteľstva - tým boli splnené zákonné podmienky umožňujúce účasť občanov na dnešnom
zasadnutí. Prosím, aby sme sa prezentovali. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení rokovania
prezentovali: 19. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov. Neprítomný – ospravedlnený: MUDr. Szilárd Ipóth. Neskôr prídu:
JUDr. Štefan Bende, MUDr. Peter Tóth. Zapisovateľ bol určený, takisto overovatelia.
Za
overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Gabriel Dékány a Csaba Cúth – svoju neprítomnosť
neoznámil. Nakoľko tu Cúth Csaba nie je, poprosil by som návrh overovateľa na túto časť
zápisnice. Lászlo Gyırfy. Ďakujem. Poprosím vás, aby sme hlasovali na tento návrh
overovateľa – Lászlo Gyırfy, na túto časť zápisnice, nakoľko Csaba Cúth nie je prítomný.
/Výsledok hlasovania č. 52/:
návrh overovateľa
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1263/2013)
A. Marek - ďalej budeme pokračovať v programe rokovania. Ako posledný bod sme prebrali
Zariadenie pre seniorov v rámci Žiadosti a návrhy vo finančných veciach. Ďalší bod na
prerokovanie bude Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2013 –
informatívna správa. Poprosím pána inžiniera.
TE-1465/2013 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2013 –
informatívna správa
Predkladateľ: Ing. :Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru
/Výsledok hlasovania č. 53/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených
primátorom mesta Komárno v roku 2013
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1264/2013)
TE-1448/2013 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci finančného odboru
/Výsledok hlasovania č. 54/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2013
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1265/2013)
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TE-1487/2013 Výsledok konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno na rok 2013
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci finančného odboru
/Výsledok hlasovania č. 55/:
návrh na uznesenie ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Komárno
Za
:13
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1266/2013)
TE-1454/2013 Informatívna správa k dodržaniu memoranda
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci finančného odboru
/Výsledok hlasovania č. 56/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe k dodržaniu memoranda
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:5
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1267/2013)
TE-1488/2013 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci finančného odboru
/Výsledok hlasovania č. 57/:
návrh na uznesenie - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno
Za
:10
Proti
:0
Zdržal sa
:7
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1268/2013)
TE-1486/2013 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31. 07. 2013
Predkladateľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
K. Besse – materiál, ktorý ste dostali v elektronickej forme, už nie je aktuálny a preto sme vám
rozdali aktuálny stav na papieri (tvorí prílohu zápisnice).
O 15:10 prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.
O 15:20 prišiel pán poslanec MUDr. Peter Tóth.
/Výsledok hlasovania č. 58/:
návrh na uznesenie k správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Za
:13
Proti
:0
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1269/2013)
Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku
TE-1417/2013 Július Šulka – žiadosť o predaj parcely
O 15:25 pán primátor vyšiel zo zasadačky, ďalej viedol zasadnutie pán viceprimátor Ing.
Béla Szabó.
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/Výsledok hlasovania č. 59/:
pozmeňujúci návrh Rady MZ k návrhu na uznesenie
Za
:13
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :4
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1270/2013)
TE-1418/2013 Slovak Telekom, a.s. – žiadosť o predaj, resp. prenájom časti pozemku
A. Jágerská – procedurálny návrh: stiahnuť tento materiál z rokovania. Ak sa tie dve strany
nedokážu dohodnúť (Telekom a pán doktor) tak sa pokúsme nájsť iné miesto pre toto
zariadenia, kde sa to nebude takto veľmi priečiť obyvateľom.
K. Prodovszká – v podstate môžeme stiahnuť tento návrh na uznesenie - sťahujem.
Materiál TE-1418/2013 Slovka Telekom, a.s. – žiadosť o predaj, resp. prenájom časti
pozemku, predkladateľka na návrh poslankyne Ing. Alžbety Jágerskej stiahla
z rokovania.
TE-1329/2013 Andrej Eöllıs, spoločenstvo vlastníkov bytov, Košická ulica 7, 9, 11, 13 –
výstavba garáží
/Výsledok hlasovania č. 60/:
návrh na uznesenie č. 1 k žiadosti o odpredaj pozemkov
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :5
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1271/2013)
/Výsledok hlasovania č. 61/:
návrh na uznesenie č. 2 k žiadosti o odpredaj pozemku
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1272/2013)
TE-1469/2013 Enermont s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
/Výsledok hlasovania č. 62/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :4
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1273/2013)
TE-1470/2013 JUHOKAMEŇ s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
/Výsledok hlasovania č. 63/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1274/2013)
TE-1471/2013 HOFFER, s.r.o. – žiadosť o výpožičku časti pozemku
O 15:44 sa vrátil pán primátor.
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/Výsledok hlasovania č. 64/:
návrh na uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku
Za
:15
Proti
:1
Zdržal sa
:5
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1275/2013)
Ďalej viedol zasadnutie MUDr. Anton Marek, primátor mesta.
TE-1472/2013 Bratislavské regionálne ochranárske združenie – žiadajú o výpožičku
pozemkov
K. Prodovszká - ... je tu prítomný pán doktor, ktorý zastupuje spoločnosť a v prípade vašich
otázok si myslím, že veľmi rád odpovie.
A. Marek - v poriadku, dáme najprv hlasovať, aby sme mu dali slovo a potom sa každý bude
môcť prihlásiť na otázky a pripomienky.
/Výsledok hlasovania č. 65/:
procedurálny návrh – slovo pre zástupcu spoločnosti BROZ Mgr. Pavla Litteru, PhD.
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý
Mgr. Pavol Littera v krátkosti predstavil činnosť spoločnosti BROZ a zámer spoločnosti
s uvedeným pozemkom.
É. Hortai – „Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku Mestské zastupiteľstvo
v Komárne A/ schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámer
prenájmu pozemkov: -parcely registra „C“ č. 1614/4 o výmere 58 929 m2, vodné plochy
a parcela registra „C“ č. 1614/8 o výmere 29 973 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 934
v k.ú. Nová Stráž, ktoré pozemky sú súčasťou lokality Natura 2000 SKUEV0099 Pavelské
slanisko; - parcely registra „C“ č. 12620/1 o výmere 74 331 m2, trvalý trávny porast a parcela
registra „C“ č. 12620/3 o výmere 257 308 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, ktoré pozemky sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Apálsky ostrov pre
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, IČO 31 771 815, so sídlom Godrova 3/b, 811
06 Bratislava,2, za symbolické nájomné 1 eur, za účelom starostlivosti o chránené územie za
nasledovných podmienok: - zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú; - viazanosť návrhu
zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme; B/žiada MUDr.
Antona Mareka, primátora mesta Komárno 1.zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia; 2. predloženie návrhu na
uzatvorenie zmluvy o nájme na nasledujúce zasadnutie MZ.” Na návrh zámeru je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
I. Dubány – ďakujem za slovo, nevedel som, že pani kolegyňa Hortai už pripraví nejaký zámer,
ale napriek tomu ma prekvapilo, že predseda komisie životného prostredia hovorí, že on ten
materiál nevidel, ani on, ani komisia, čo je veľmi dôležité v tomto prípade a ako člen Rady dám
procedurálny návrh stiahnuť tento návrh, pripraviť niečo na budúce zasadnutie a potom
môžeme o tom rozhodnúť. Prosím o tomto hlasovať.
Výsledok hlasovania č. 66/:
procedurálny návrh pána poslanca Ing. Imricha Dubánya – stiahnuť tento návrh,
pripraviť na budúce zasadnutie
Za
:4
Proti
:5
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh neprešiel
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/Výsledok hlasovania č. 67/:
návrh na uznesenie pani poslankyne JUDr. Éva Hortai k žiadosti o prenájom pozemku
Za
:14
Proti
:1
Zdržal sa
:3
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh neprešiel (č. uznesenia 1276/2013) – na prijatie je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov
/Výsledok hlasovania č. 68/:
pôvodný návrh MsÚ k žiadosti o výpožičku pozemkov
Za
:6
Proti
:0
Zdržal sa
:13
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh neprešiel (č. uznesenia 1277/2013)
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

- na prijatie je potrebná

TE-1475/2013 Juraj Miklós – žiada o prenájom nebytového priestoru
K. Prodovszká – došli dve žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Zichyho paláci. Jedná
sa o bývalé kníhkupectvo Madácha a Madách café art. Časom došlo k späť vzatiu z jedného
návrhov od pani Czafrangóovej. Napriek tomu navrhujeme vypísanie obchodnej verejnej súťaže
na predmetný nebytový priestor.
Á. Héder – ďakujem za slovo, ale neviem či to má takto význam. Nie sme ani
uznášaniaschopní. Málo nás je v zasadačke.
A. Marek - v poriadku, nakoľko toľkí vyšli von, dajme si prestávku.
O 16:58 pán primátor MUDr. Anton Marek nariadil desať minútovú prestávku.
Pokračovanie o 17:22.
A. Marek – poprosím návrhy na zloženie komisie.
É. Hortai – navrhujem Ing. Imricha Dubánya.
B. Szabó – navrhujem Ing. László Gyırfyho – za predsedu .
O. Gajdáč – navrhujem PaedDr. Štefana Bendeho.
K. Prodovszká – za úrad navrhujem Adrianu Gerencsériovú a Sylviu Gergelyovú.
/Výsledok hlasovania č. 69/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru spolu s návrhom na
zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1278/2013)

TE-1485/2013 Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA – žiada o prenájom nebytového priestoru
K. Prodovszká - ... síce došlo k späť vzatiu návrhu zo strany žiadateľky, ale napriek tomu
navrhujeme vypísanie obchodnej verejnej súťaže, čiže nie pozmeňujúci návrh FK – ako priamy
prenájom.
A. Marek - ... poprosím návrhy na zloženie komisie.
É. Hortai - navrhujem Ing. Imricha Dubánya.
B. Szabó - navrhujem Ing. László Gyırfyho – za predsedu .
B. Keszegh - navrhujem PaedDr. Štefana Bendeho.
K. Prodovszká – Beátu Kmeťovú a Alžbetu Komáromyovú.
/Výsledok hlasovania č. 70/:
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návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru spolu s návrhom na
zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1279/2013)
TE-1571/2013 Zlatica Hamranová – žiada o prenájom nebytového priestoru
A. Marek - ...poprosím návrhy na zloženie komisie.
L. Gyırfy – navrhujem Ing. Bélu Szabó – za predsedu.
I. Andruskó – navrhujem JUDr. Štefana Bendeho.
PaedDr. Bende – navrhujem Ing. Konštantína Gliča.
K. Prodovszká – za úrad navrhujem Beátu Kmeťovú a Adrianu Gerencsériovú.
/Výsledok hlasovania č. 71/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru spolu s návrhom na
zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1280/2013)
TE-1476/2013 Igor Štuchal a manželka PhDr. Oľga Štuchalová – žiadajú o predaj
novovytvorenej parcely
Z. Benyó – ... navrhujem, aby sme najprv hlasovali o pôvodnom návrhu MsÚ, ktorý potvrdili aj
komisie, predať za 100% BDÚ.
/Výsledok hlasovania č. 72/:
Návrh pána poslanca MUDr. Zoltána Benyóa - pôvodný návrh MsÚ
Za
:6
Proti
:1
Zdržal sa
:12
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh neprešiel (č. uznesenia 1281/2013)
/Výsledok hlasovania č. 73/:
pozmeňujúci návrh Rady pri MZ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:5
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1282/2013)
TE-1477/2013 Mgr. Miklós Csintalan a manželka Mgr. Zsuzsanna Csintalan – žiadajú
o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 74/:
pozmeňujúci návrh Rady pri MZ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1283/2013)
TE – 1478/2013 Peter Nagy – žiada o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 75/:
pozmeňujúci návrh Rady pri MZ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:17
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:4
:0
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1284/2013)

TE-1479/2013 Miroslav Lopata a manželka Mgr. Kristína Lopatová – žiadajú o predaj
novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 76/:
pozmeňujúci návrh Rady pri MZ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1285/2013)
TE-1480/2013 Vojtech Fehérvári a manželka Tatiana Fehérváriová - žiadajú o predaj
novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 77/:
pozmeňujúci návrh Rady pri MZ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1286/2013)
TE-1489/2013 ALERGO H2B s.r.o. – žiada o predaj pozemku
T. Varga – pozmeňujúci návrh –aj tu akceptujme 40% BDÚ. Prosím aby sme o tom
hlasovali.
/Výsledok hlasovania č. 78/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu – 40% BDÚ
Za
:8
Proti
:0
Zdržal sa
:12
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh neprešiel (č. uznesenia 1287/2013) - na schválenie je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov
/Výsledok hlasovania č. 79/:
pôvodný návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Za
:17
Proti
:1
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1288/2013)
TE-1490/2013 SIVA TRADE s.r.o. – žiada o predaj pozemkov
/Výsledok hlasovania č. 80/:
pozmeňujúci návrh KRM k návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov
Za
:17
Proti
:1
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1289/2013)
TE-1575/2013 Mestský úrad Komárno navrhuje odpredaj pozemkov spoločnosti COMtherm, spol. s r.o.
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I. Andruskó – hneď na úvod by som mal procedurálny návrh, aby sme tento materiál stiahli.
Hneď na začiatku som uviedol moje pochybnosti. Tento materiál nevideli ani komisia rozvoja
mesta, ani finančná komisia. Nech to prejde komisiami a potom 7. novembra o tom môžeme
rokovať.
/Výsledok hlasovania č. 81/:
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imra Andruskó
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je prijatý
Materiál TE-1575/2013 Mestský úrad Komárno navrhuje odpredaj pozemkov spoločnosti
COM-therm, spol. s r.o. bol stiahnutý z rokovania v zmysle prijatého procedurálneho
návrhu pána poslanca Mgr. Imra Andruskóa.
TE-1415/2013 Ladislav Juhász a manželka Lívia Juhászová – žiadosť o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 82/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
č. 1206/2013 zo dňa 03. júla 2013
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je prijatý (č. uznesenia 1290/2013)
É. Hortai – viacerí naznačili, že pri hlasovaní (Bratislavské regionálne ochranárske združenie),
sa môj hlas neobjavil. Ja som pracovala na príprave uznesenia a nevšimla som si, že, je
zrejmé, že v dôsledku technickej poruchy hlasovacieho prístroja, návrh neprešiel. Ja žiadam, či
je možnosť môj hlas opraviť, alebo potom žiadam nové hlasovanie, nakoľko z technických príčin
sa môj hlas neobjavil. Ďakujem pekne. Návrh som ja pripravovala, ja som ho predkladala, takže
je zrejmé, že som ho podporila, ale môj hlas sa tam neobjavil. Predpokladám, že z technických
príčin.
A. Marek – tam nebolo len jedno hlasovanie, tam boli dve hlasovania.
É. Hortai – ja neviem, pretože ja som pripravovala uznesenie a nesledovala som priebeh
hlasovania, len mi naznačili, že spätne skontrolovali, a môj hlas sa tam neobjavil. Ja som to
vtedy nesledovala, nevšimla som si a preto hovorím, že z technických príčin sa tam môj hlas
neobjavil, či je možnosť to tam opraviť, už na bol prípad. Ak si pán primátor myslí, že to nie je
možné, tak potom žiadam, aby sme hlasovanie anulovali a hlasujme znova.
A. Marek – nie je to také jednoduché, viac ako hodinu sme o tom rokovali. Odvtedy sme už
prebrali viac bodov programu.
É. Hortai – prepáčte teraz to vysvitlo, teraz mi to hovorili. Kebyže vtedy viem, tak ihneď by som
povedala. Tak poprosím buď jednu, alebo druhú možnosť.
A. Marek – ako boli tie hlasovania?
É. Hortai – prosím, aby sme sa na to pozreli.
A. Marek – ide o to že si nehlasovala. Stalo sa už viackrát, že si nehlasovala. Dajme si päť
minútovú prestávku.
O 18:10 pán primátor nariadil päť minútovú prestávku.
Pokračovanie o 18:15.
A. Marek – takže ohľadom toho čo hovorila pani poslankyňa Hortai. Keby bola technická
porucha, tak to je pochopiteľné, ale pani poslankyňa povedala, že nedávala pozor. Koľkokrát už
boli také hlasovania, že to záviselo od toho jedného hlasu... a potom niekto neskôr povie, že
nedával pozor a nehlasoval. Môžeme dodatočne hlasovať, pretože nešlo o technickú poruchu.
Do zápisnice sa môže zapísať, že tento bod neprešiel, na november to aj tak pripravíme, ale
toto môže spôsobiť precedens do budúcna, že hocikto môže neskôr povedať, aj keď niečo
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navrhoval, že nedával pozor a nehlasoval. Takže nedám na to znova hlasovať, do zápisnice
môžeme byť toto uvedené.
É. Hortai – pán primátor, ja som také nepovedala, že som nedávala pozor. Ja som pripravovala
návrh namiesto úradu a nakoľko som musela viac vecí sledovať, neregistrovala som, že či môj
hlas prijal, alebo neprijal stroj. Odznel tu jeden procedurálny návrh a zastupiteľstvo môže
rozhodnúť hlasovaním, či žiada nové hlasovanie. Ja prosím, aby sme zmysle tohto návrhu
hlasovali o tom a zastupiteľstvo môže rozhodnúť či mieni znova otvoriť túto otázku. Ďakujem
pekne. Bol už precedens aj na jeden aj druhý prípad a práve preto som navrhla. Je tu
procedurálny návrh, aby sme o tejto otázke opätovne hlasovali. Bolo už viackrát, že sme nejaké
hlasovanie anulovali. Je to veľmi jednoduché.
A. Marek – nie je to také jednoduché.
É. Hortai - v poriadku pán primátor, ak nechceš nemusíš dať hlasovať, s týmto nie je žiadny
problém. Ide tu len o to, že bola jedna žiadosť, jeden návrh, nikto ťa nemôže nútiť, aby si dal
o tom hlasovať, ale v skutočnosti nevidím dôvod prečo by si o tom nedal hlasovať. Ďakujem.
A. Marek – lenže toto je taká vec ktorú neskôr môže hociktorý poslanec zneužiť. Príde povie že
„ja som nehlasoval, a hlasujeme opätovne kvôli tomu a tomu...“ O to tu ide.
E. Hortai – ale v tom momente sa o tom dá rozhodnúť, či niekto účelovo nehlasoval a neskôr sa
k tomu chce vrátiť, alebo uverí, že hlas neprešiel a ten poslanec, ktorý chcel hlasovať, nemohol
takýmto spôsobom.
A. Marek – mal by som jednu otázku: „ bránil ti niekto v hlasovaní?“
É. Hortai – pripravovala som návrh, namiesto úradu.
A. Marek – nezaťahuj sem úrad. Nikto ti v tom nebránil. Takmer pri každom jednom hlasovaní
sú poslanci, ktorí nehlasujú.
É. Hortai – pán primátor, myslím že toto nie je potrebné. Je tu jeden návrh o ňom treba dať
hlasovať.
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor, myslím si že sa tu zameriava skôr na osobu,
preto som si dovolil povedať, aby sme sa zamerali na samotnú vec. Ja dokážem prijať
argumenty, ktoré uviedla Éva Hortai, nakoľko je veľmi nepravdepodobné, že niekto kto predloží
vlastný návrh, ho neodsúhlasí. Odznel jeden procedurálny návrh. Podľa rokovacieho poriadku
hlasujme o ňom a potom rozhodneme ako ďalej. Prosím hlasujme o ňom a poďme ďalej.
I. Andruskó – veľmi nerád sa k tomu vyjadrujem, pretože pochopím Éviku, pracovala pre úrad,
ale Béla ja toto nepovažujem za procedurálny návrh. To znamená, že potom hocikto hocikedy
poviem a budeme hlasovať. Týmto by sme vytvorili precedens. Sú to životu nebezpečné veci,
budúci rok budeme riešiť rozpočet a všeličo iné. Ja pochopím Éviku, je zrejmé, že robila
a nesledovala. Pán primátor rozhodne, ale aj tak trvám na tom, že toto nie je procedurálny
návrh.
A. Marek – ale veď v podstate nič sa nedeje, veď bol tu aj ten pán a viac ako hodinu sme o tom
rokovali a že to opätovne predložíme v novembri. Tak prečo by sme tu teraz mali niečo siliť, keď
ja to nepovažujem za celkom správne, pretože týmto by sme otvorili bráničku pre podobné
návrhy.
I. Adnruskó – pán, ktorý tu bol za to združenie odišiel od nás s tým, že ten návrh neprešiel.
Teraz o päť minút na to mu zavoláme, že sme prijali ten návrh, čiže... v novembri o tom budeme
rokovať. Évikin návrh bol fantastický a myslím si, že v novembri tento návrh každý maximálne
podporí. Mne ide len o tom, aby sme nevytvorili precedens a to takým spôsobom, že sa niekto
neskôr postaví a povie: „hlasujme o tom, aby sme opätovne hlasovali....“ už by sa to nedalo
udržať v normálnych medziach. To je môj názor, ďakujem pekne.
A. Marek – ja týmto ukončím túto otázku. Ideme k ďalšiemu programu rokovania.

Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a zastupujúci
prednosta úradu
TE 1497/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Eötvösova ul.
64, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 83/:
návrh na uznesenie
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:1
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1291/2013)

TE 1498/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 84/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1292/2013)
TE 1499/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 85/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1293/2013)
TE 1500/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Kapitánova ul.
29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 86/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1294/2013)
TE 1501/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 87/:
návrh na uznesenie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1295/2013)
TE 1502/2013 Návrh Školského výchovného programu
Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 88/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1296/2013)
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Centra

voľného

času,

TE 1503/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 89/:
návrh na uznesenie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1297/2013)
TE 1504/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Móra Jókaiho s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 90/:
návrh na uznesenie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1298/2013)
TE 1505/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 91/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1299/2013)
TE 1506/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. pohraničná
9, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 92/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1300/2013)
TE 1507/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Jána Ámosa
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 93/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1301/2013)
TE 1508/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Rozmarínová
ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 94/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
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Nehlasoval
Prítomní

:1
:19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1302/2013)

TE 1509/2013 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy Mővészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 95/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1303/2013)
TE 1510/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 96/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1304/2013)
TE 1511/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy,
Eötvösova ul. 64 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 97/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1305/2013)
TE 1555/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 98/:
návrh na uznesenie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1306/2013)
TE 1512/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 99/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1307/2013)
TE 1556/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy,
Kapitánova ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 100/:
návrh na uznesenie
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1308/2013)

TE 1513/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda,
Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 101/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1309/2013)
TE 1514/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 102/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1310/2013)
TE 1515/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná
ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 103/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1311/2013)
TE 1516/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy,
Mederčská ul. 38, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 104/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1312/2013)
TE 1517/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul.
1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 105/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1313/2013)
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TE 1518/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 106/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1314/2013)
TE 1519/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda,
Ul. mieru 16, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 107/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1315/2013)
TE 1520/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 108/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1316/2013)
TE 1521/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času,
Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 109/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1317/2013)
TE 1522/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 110/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1318/2013)
TE 1523/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s VJM
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 111/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
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Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:1
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1319/2013)

TE 1524/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 112/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1320/2013)
TE 1525/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul.
pohraničná 9, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 113/:
návrh na uznesenie
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1321/2013)
TE 1526/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Jána
Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 114/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1322/2013)
TE 1527/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy,
Rozmarínová ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 115/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1323/2013)
TE 1528/2013 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej
školy - Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 116/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1324/2013)
TE 1529/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
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/Výsledok hlasovania č. 117/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1325/2013)
TE 1530/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 118/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1326/2013)
TE 1531/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 119/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1327/2013)
TE 1532/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 120/:
návrh na uznesenie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1328/2013)
TE 1557/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 121/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1329/2013)
TE 1558/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 122/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1330/2013)
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TE 1533/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 123/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1331/2013)
TE 1534/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 124/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1332/2013)
TE 1535/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 125/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1333/2013)
TE 1536/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 126/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1334/2013)
TE 1537/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času, Rozmarínová ul.
2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 127/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1335/2013)
TE 1538/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 128/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
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Nehlasoval
Prítomní

:1
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1336/2013)

TE 1539/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s VJM,
Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 129/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1337/2013)
TE 1540/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s VJM, Ul. práce 24,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 130/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1338/2013)
TE 1541/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 131/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1339/2013)
TE 1542/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Ámosa
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 132/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1340/2013)
TE 1543/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 133/:
návrh na uznesenie
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1341/2013)
TE 1544/2013 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Mővészeti
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 134/:
návrh na uznesenie
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1342/2013)

TE-1551/2013 Žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájom priestorov
v Centre voľného času Komárno
/Výsledok hlasovania č. 135/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1343/2013)
TE-1545/2013 Žiadosti o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta na
podporu talentov
G. Weszelovszky – v zmysle VZN č. 8/2007 môžeme ročne, vo forme štipendia, podporiť dve
veľmi nadané deti. Do určeného termínu boli podané tri žiadosti – Juraj Halabrin, Róbert Uhrin
a Mónika Kovácsová. Komisia aj Rada hlasovala zvlášť o každej jednej žiadosti. Pán primátor,
chcel by som ťa poprosiť, aby si taktiež dal hlasovať zvlášť.
/Výsledok hlasovania č. 136/:
návrh – Mónika Kovácsová
Za
:10
Proti
:0
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1344/2013)
/Výsledok hlasovania č. 137/:
návrh – Róbert Uhrin
Za
:11
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1344/2013)
O treťom žiadateľovi (Jurajovi Halabrinovi) sa už nehlasovalo, nakoľko v zmysle VZN
mesta Komárno č. 8/2007 sa štipendium poskytuje na obdobie jedného školského roka
najviac dvom žiadateľom.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej
súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1495/2013
Predkladateľ: JUDr. Štefan Bende, predseda komisie na vyhodnotenie OVS
JUDr. Š. Bende - komisia na vyhodnotene obchodnej verejnej súťaže zasadala dňa 6.
septembra o 11.00 hod.. Zverejnených bolo 5 nehnuteľností vo vlastníctve mesta, ide o 5 bytov.
Žiaľ do určeného termínu – do 31. augusta, do 12:00 hod. nepodali žiadny návrh a preto sa
mesto rozhodlo, že ešte raz treba zverejniť tieto nehnuteľnosti, už bol zapísaný aj dátum
v bode D/ do 29. 10. 2013 treba zverejniť a v bode E/ , keby som vás mohol poprosiť
o návrhy na zloženie komisie a potom navrhujem prijať toto uznesenie.
I. Andruskó – navrhujem JUDr. Štefana Bendeho – predseda.
PaedDr. Bende – navrhujem Ing. Konštantína Gliča.
MUDr. Tóth – navrhujem Mihálya Máczu.
A. Marek – za mesto Ing. Katarína Bednáriková a Bc. Silvia Salamonová.
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/Výsledok hlasovania č. 138/:
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 1196/2013 zo dňa 03. júla 2013 spolu s návrhom na
zloženie odbornej komisie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1345/2013)
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1560/2013
Predkladateľka: PaedDr. Ágnes Héder, predsedníčka komisie na vyhodnotenie OVS
A. Héder – predkladám v zmysle zápisnice zo dňa 2. septembra 2013. Mesto zverejnilo
obchodnú verejnú súťaž na budovu colnice a na zasadnutí komisie dňa 2. septembra sme
skonštatovali, že žiaľ nie je žiadny záujemca. Ale dozvedeli sme sa, že ako náhle bola uzavretá
obchodná verejná súťaž, už sa našiel záujemca a boli by radi, keby mesto ešte raz zverejnilo
obchodnú verejnú súťaž. Podrobnejšie informácie môžete dostať od Katky Prodovszkej (vedúca
odboru správy majetku).
A. Marek – takisto ako pri predošlom, zopakovali by sme obchodnú verejnú súťaž. Poprosím
návrhy na zloženie komisie.
O. Gajdáč – navrhujem, aby bola tá istá komisia.
A. Marek - v poriadku, ak je to takto prijateľné, tak ešte raz zopakujem vypísanie obchodnej
verejnej súťaže s tou istou komisiou. Poprosím vás, hlasujme, kto vie podporiť tento návrh.
/Výsledok hlasovania č. 139/:
návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno spolu s návrhom na zloženie
odbornej komisie
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1346/2013)
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1565/2013
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku
K. Prodovszká - ...ide o budovu Polikliniky, taktiež sme nemali žiadneho záujemcu,
navrhujeme naďalej zverejniť, respektíve predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže za
tých istých podmienok ako minule.
A. Marek - ... ak nie sú iné návrhy, tak zostane pôvodná komisia. Poprosím návrh na predsedu.
B. Szabó – navrhujem JUDr. Nováka.
A. Marek - v poriadku JUDr. Vojtech Novák – predseda. Prosím hlasujme na celé naraz.
/Výsledok hlasovania č. 140/:
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno spolu s návrhom na zloženie
odbornej komisie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1347/2013)
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Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
Verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE1566/2013
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku
K. Prodovszká – ... v bode D/ uznesenia taktiež navrhujem vyhlásenie novej obchodnej
verejnej súťaže.
A. Marek – ...dám hlasovať na návrh s opätovným zverejnením obchodnej verejnej súťaže s tou
istou komisiou. Kto vie tento návrh podporiť? Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 141/:
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno spolu s návrhom na zloženie
odbornej komisie
Za
:15
Proti
:1
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1348/2013)
Rôzne
A. Marek - chcel by som vám prečítať ohľadom Novej Stráže dostali sme správu, že žiaľ nielen
na Podzárhadnej, ale aj na Dlhej ulici. Zase tam bola nejaká firma od Vodohospodárskych
stavieb z Lučenca, alebo neviem presne. Taktiež tam boli, lebo bola prepadnutá cesta, bez
toho, aby to zahlásili buď KOMVaKu, alebo úradu. Nikomu nič nepovedali a len tak potajomky
skúšali, sledovali či tam je niekto, naplniť to tam a dať a natiahnuť na to vrstvu asfaltu. O tomto
nás informoval tamojší obyvateľ pán Deminger. Aj išli von a pravdou je, že to bolo skutočne tak
a ďalšia vec je, že je to veľmi zlá kvalita asfaltu. Takže v krátkosti len prečítam: „Žiadosť o
odstránenie nedostatkov. Mesto Komárno vykonalo dňa 30. 09. 2013 a 2. 10. 2013
prostredníctvom svojich zástupcov miestnu obhliadku spätných úprav komunikácie po vykonaní
opráv, reklamovaných závad na stavbe „Nakladanie s odpadovými vodami v mesta Komárno,“
spätné úpravy rýh nad splaškovou kanalizáciou mestskej časti Nová Stráž kde bolo zistené: spätné úpravy sú napriek našej výzve neodborne vykonávané, lebo pod betónovou vrstvou
v mieste rýh na Podzáhradnej ulici sú dutiny, čo svedčí o tom, že položenie nebolo vyplnené
a riadne zhutnené; okrem betónovej vrstvy okolo kanalizačných šácht vykonávané v máji 2013
sú nielen popraskané, ale sa aj odlamujú; - Konečná asfaltová úprava komunikácie na Dlhej
ulici nad ryhou splaškovej komunikácie neodborne zanesená bez zavalcovania, nie je správne
zapracovaná do jestvujúcej komunikácie, lebo narúša jej nivelitu, pri okrajoch sa odlupuje
a rozpadáva; - vykonávanie stavebných úprav nebolo nahlásené vlastníkovi, respektíve
správcovi komunikácie, čím bola porušená ohlasovacia povinnosť orgánu miestnej samosprávy
na úseku dopravy; - termín nástupu na odstránenie nedostatku a neodborne prevedených prác,
čo bolo žiadané v liste, atď., nebol elektronicky oznámený; - okrem toho opravy spätných úprav
je potrebné po ich ukončení odovzdať zástupcovi mesta Komárno a z odovzdania urobiť
písomný záznam. Žiadame Vás o zaslanie písomnej odpovede na náš list obratom a zároveň
Vás vyzývame na vykonávanie náprav uvedených nedostatkov do 11. 10. 2013 ohľadom na
nástup mrazov a zimného obdobia. O stavebných prácach vždy pred začatím upovedomiť
povereného zamestnanca Mestského úradu, správcu komunikácie.“ Ešte by som chcel toľko,
viete že tam máme problémy s Ulicou podzáhradnou. V auguste boli zavolaní predstavitelia
Vodohospodárskych stavieb a z mesta, tiež som sa toho zúčastnil a tam sa jednalo, čiže tam po
spoločnej dohode sa pristúpilo k takému, že aby sa tam mohla robiť dôkladnejšia rekonštrukcia.
Už sa aj poverilo, že kto to má urobiť, čiže ďalšie kroky budú tam štúdia, ktorá sa vypracúva na
odvádzanie povrchových vôd v tejto lokalite Nová Stráž . Žiaľ nejde to tak rýchlo, lebo to sa
muselo zadať tým, ktorí to robili, takže na to sa čaká, aby sa mohlo potom pristúpiť aj k riešeniu
Podzáhradnej ulice. Na tej Ulici dlhej, je to trošku zarážajúce, že príde nejaká firma, bez toho že
sledujú či tam niekto je a keď niekto prichádza tak zmiznú a snažia sa zakryť niektoré veci. Na
sa už ani nedá povedať, že to je nečestné, je to až nedôstojné. Toto som vám len chcel dať na
vedomie. Ďakujem.
JUDr. Š. Bende – ja by som mal poznámku kvôli tomu čo teraz odznelo. Sedí tu aj pán
Deminger. Ide o to, že by som chcel požiadať o slovo pre pána Demingera kvôli tomu, že
vlastne on sa k tomu nechce kriticky postaviť, všetko čo tu odznelo, je tak ako ste vraveli pán
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primátor. Jedná sa o to, že on nie raz nahlásil tieto veci, čo tam investor robil v Novej Stráži
a nedostal sa na mestský úrad, respektíve nedostal žiadnu odpoveď. Chce sa spýtať na postup,
že teda keď niečo zistí, tak aký postup má zvoliť a preto by som chcel teda pre neho požiadať
slovo. Ďakujem.
A. Marek – prosím hlasujme – slovo pre pána Demingera.
/Výsledok hlasovania č. 142/:
procedurálny návrh - slovo pre pána Demingera
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:14 návrh je prijatý
p. Deminger – vážený pán primátor, vážení poslanci! Veľmi pekne vám ďakujem, že som sa
mohol vyjadriť k tomu, o čo sa už štyri roky snažíme. Neprišiel som kritizovať, chcel by som sa
poďakovať súčasnému primátorovi, že sa už niekto začal zaoberať s Podzáhradnou ulicou a s
celou Novou Strážou. Nakoľko sme sa už od odovzdania stavby v roku 2009 pokúšali... dobre
viem že Novú Stráž obývajú na 64% starší ľudia a nakoľko oni sem žiaľ nedokážu prísť
a nakoľko si ich nevie nikto vypočuť tak videli že vo mne sú ambície a opýtali sa či by som im
v tom mohol pomôcť. Podal som žiadosť na mesto. A celé to podľa mňa prebehlo tak... podali
sme osem petícií s 490-timi podpismi a žiaľ to neprešlo. Keby to bolo v roku 2009 odstránené,
tak by sme tu dnes nesedeli, nehovoríme o tom, že čo je v Novej Stráži, čo je s tými ľuďmi,
s tým miestom... sú odrezaní od takej spolupráce a od takého vchodu, kde sú starí ľudia vedia
premávať len na bicykli, po barlách a sú poloviční invalidi. Toto si dovolím tvrdiť, lebo je to tak
a hocikedy sa na to môžete prísť pozrieť. Žiaľ je to tak. Dovolím si vám tvrdiť, že pre mesto som
v poslednom čase ušetril 200 tis. eur. Tá investícia, ktorá je v Novej Stráži a je pod zárukou,
každý rok sme tlačili na to, aby sa ten papier dostal sem a aby to niekto urobil. Je veľmi smutné,
že v piatok, ráno o 7:00 hodine, tá istá firma, ten istý zhotoviteľ sa objavil v našej ulici a ak
dobre viem, tak do 30. septembra musia odstrániť všetky chyby, ktoré sú v Novej Stráži. Tá
firma, ktorá to robila, dostala také nariadenie, aby v tom momente ako ľudia odídu do práce,
videli sme to na vlastné oči a my tých pracovníkov neodsudzujeme, pretože príkaz prišiel
z hora, prišli a dávali asfalt na cestu hlava-nehlava a bolo jedno, či je tam 60 cm alebo 70 cm
prepadnutie, tlačili to tam. Keď v utorok tam prišli z mesta tí, ku ktorým to patrí a pozreli sa na
to. Povedal som aby vystúpili z auta a tak sa na to pozreli. Donesiem meter aj čakan, lopatu
a pozrime sa na tú hĺbku, ktorá je pod cestou. Od 32 do 62 cm pod cestou nič nie je. To všetko
je vo vzduchu. Toto si pozreli, zhotovila sa zápisnica a ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi
primátorovi a všetkým tým, ktorí sú pri ňom a len jeden jediný problém je, ktorý mňa veľmi
znervózňuje, že v piatok od 7:00 hodiny ráno do utorka do 12:00 hod. som nevedel u koho treba
podať sťažnosť. Chodil som od okna ku dverám, od okna ku dverám, pretože nikto nechcel
prísť von, hoci sú na to poverení ľudia. Povedali, že keď sa tam objaví niekto, aby som zavolal.
Prišiel som osobne, ale tu to len každý posúva ďalej a nikto to nechce robiť. Ešte raz hovorím,
ja nekritizujem, len pomáham. Sú tu takí poslanci, ktorí poznajú pána Gogolu, voľakedy bol
poslancom. Ešte raz, len sa pýtam. Chcel by som povedať niečo v mene pán Gogolu. Počas 6tich rokov bolo schválených 10 tis. eur na cintorín, na vchod. Nie je to urobené. Takisto tento
rok boli v rozpočte vyčlenené peniaze na plot a altán. Hneď tu máme december 2013. Títo ľudia
vás žiadajú, prosia, ide o starších ľudí, treba to tam urobiť. Boli by ste takí láskaví a pomohli by
ste obyvateľom Novej Stráže. Ešte raz, my pomôžeme mestu , ale chcel by som vedieť kto je tá
kompetentná osoba za ktorou môžeme prísť s ohlásením. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si
ma vypočuli v mene občanov a v mene mesta.
A. Marek – čo sa týka cintorína, áno je to v rozpočte, lenže možnože medzitým boli iné priority.
Piatok. Raz ročne, v piatok mávame športový deň. V júni sme nemohli mať, pretože bola
povodeň. Takže práve ten piatok sme mali športový deň a z technických príčin bol úrad
zatvorený. Je to veľmi nedôstojné čo táto firma urobila. Preto som prečítal aj tento list. Čo sa
týka Podzáhradnej, všetky zásahy, ktoré by sa týkali kanalizácia, to by pre nás znamenalo, že
určité finančné prostriedky budeme musieť vrátiť. Čiže tu ide o odvedenie povrchových vôd. Tá
cesta bola zle upravená, neodvádza tam tie povrchové vody. Darmo sme hovorili aj
KOMVaKom v lete, keď sme zavolali Vodohospodárske stavby. Taký bol výsledok, že tam
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treba projekt na celú ulicu , problém je tam najmä na dolnej tretine, pretože cesta má tadiaľ
svoj spád, celé to je vlnité a nie je to tak, že sa tam teraz niečo urobí, toto len tak, že ten kto to
predtým robil pán Slezák, ktorý sa s týmto zaoberal, on to dostal cez KOMVaK, aby pripravil
štúdiu a aj projekt. Snažili sme sa, aby to šlo čím rýchlejšie, aby sme to teraz na jeseň mohli
vyriešiť. Aj dnes tu bol kvôli tomu pán riaditeľ Cséplı. Hovorili sme o tom, že ako by sa to dalo.
Povedal, že ani on nevie, lebo príprava štúdie ešte potrvá, takže darmo by sme chceli nejako
vyriešiť. Bol tam ešte jeden návrh, o ktorom budem ešte rokovať, že ako by sme mohli ešte
niečo na jeseň urobiť. Len v krátkosti som vás chcel o tomto informovať.
A. Jágerská – prišli za mnou obyvatelia mesta z Družstevnej ulice so sťažnosťou. Ešte tento
rok 7. marca podali list na úrade v ktorom informovali úrad o tom, že sa na viacerých miestach
pred nimi, prepadla cesta. Čakali, že čo sa bude s tým robiť a už sa nevedeli dočkať, tak 30.
augusta prišli osobne za pánom vedúcim odboru, že ako bude postupovať úrad v tejto veci.
V prvom rade by som chcela dostať odpoveď na to, že prečo sa úrad nezaoberal s ich
žiadosťou?! Čakali na to 6 mesiacov... a či sa už urobilo niečo v tejto veci od toho 30. augusta.
Čo môžem povedať obyvateľom, pretože pomaly tu máme zase zimu a bude snežiť. Na
viacerých miestach je cesta prepadnutá a zateká tam voda. Je to v každom prípade
nebezpečné, pretože nevieme kadiaľ tam odteká voda a takisto aj vzhľadom na premávku.
A. Marek – ďakujem, o odpoveď poprosím pána Ing. Patusa.
A. Patus – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Môj kolega hneď na druhý deň, keď
sme dostali v marci ten list, sa išiel pozrieť na to. Vieme, že kedy môžeme začať s opravami
ciest a akú zimu sme mali. Ide o úsek cesty s veľkosťou 6x5 m, a samozrejme my máme
postavené priority čo sa týka opráv ciest. Ide o cestnú komunikáciu pred jedným blokom a v tom
čase ešte nebol dôvod, v zmysle priorít, aby sme opravu začali touto komunikáciou. Teraz sme
sa boli na to pozrieť, žiaľ ten úsek cesty naďalej klesá. Nadviazali sme kontakt s KOMVaKom,
s elektrárňami s plynármi, pretože sa mohlo stať, že v dôsledku poškodenia niektorého vedenia
tam vznikol ten prepad. Práve dnes tam boli. Nehovorím, že peniaze máme na to, pretože
nebude to lacné, ale skutočne je to už teraz v takom stave, že je to nebezpečné na cestnú
premávku.
A. Jágerská – ja som dnes zavolala obyvateľov. Pán Patus spomenul, že práve dnes tam boli,
ale oni ani dnes tam ešte nevideli pracovníkov mestského úradu.
A. Marek – prosím, aby sme sa za tým pozreli.
L. Gyırfy – dobrý úvod. Dve veci by som chcel. V prvom rade by som chcel poprosiť úrad aby
znova zhodnotil stav ciest v meste, pretože podľa mňa tie, ktoré boli na jar opravené, tie sú
pomaly už teraz neschodné. A to ešte nemáme ani zimu a keď bude zima, tak mesto zamrzne
nebudeme mať schodné cesty. Už teraz sú také veľké jamy na niektorých opravených cestách,
že to ani pravda nie je. Bolo by dobré troška vážnejšie sa s tým zaoberať a prejsť sa mestom
a o tom už ani nehovorím že všade sa cesty prepadávajú. Už veľmi dávno boli naše cesty
obnovené, žiaľ situácia je taká. Ctené zastupiteľstvo sa musí troška vážnejšie zaoberať so
stavom ciest nášho mesta. V druhom rade by som sa chcel vrátiť k tomu, keď sme minule
schválili pre dve školy a pre jednu škôlku na výmenu okien peniaze. Ja som vtedy žiadal, aby
tam bola zapísaná jedna konštatácia že by sme chceli v tom pokračovať a aspoň počas troch
rokov, taká bola dohoda, že počas troch rokov, každý rok schválime pre dve školy finančné
prostriedky. Pán viceprimátor túto vec podporil, ale žiaľ pán primátor pred hlasovaním tento
návrh nespomenul , takže predpokladám, že to v uznesení nebude uvedené, tak preto dávam
návrh na uznesenie kde mestské zastupiteľstvo konštatuje že v Programovom rozpočte Mesta
Komárno na rok 2013, 2014, 2015 vyčlení finančné prostriedky na účely zlepšenia technického
stavu budov škôl pre dve školy ročne. Ak dobre viem tak pán Weszelovszky má tento návrh,
chcel by som ho poprosiť, aby mi pomohol a prečítal návrh.
A. Marek – ja sa pamätám, keď si to ty hovoril a teraz to chceš zvaliť na mňa, že ja som to
nepovedal. Možnože ja som povedal, aby sme hlasovali tak ako to bolo predložené, pretože
som nemal pred sebou materiál.
G. Weszelovszky – čiže návrh na uznesenie znie: „ Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje zámer, že v programovom rozpočte Mesta Komárno na roky 2013 – 2015 vyčlení
finančné prostriedky na účely zlepšenia technického stavu budov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prioritne zamerané na zníženie energetickej náročnosti
budov minimálne pre dve školy ročne.“
A. Marek – prosím, aby sme hlasovali na tento návrh.
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/Výsledok hlasovania č. 143/:
návrh na uznesenie pána poslanca Ing. László Gyırfyho
Za
:10
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :6
Prítomní
:16 návrh je prijatý (č. uznesenia 1349/2013)
É. Hortai – ja som sa len chcela opýtať, že o čom budeme hlasovať, ale teraz je to už
bezpredmetné, nakoľko to nebolo jasné. To bolo jasné, že bol jeden návrh o ktorom pán
primátor nedal hlasovať, ale to, že teraz to sa ako objaví, či to bude zvlášť uznesenie, alebo či
je to je len pozmeňujúci návrh ... pán primátor povedal, že to tam potom k tomu dopíšme. Je to
tak troška zaujímavé. Ale nakoľko už prebehlo hlasovanie, tak je to už bezpredmetné.
A. Marek – toto hlasovanie bolo zvlášť, ale návrh súvisí s tým, ktorý bol predtým. Uznesenie má
takú formu, ako to prečítal Gábor.
B. Keszegh – nemyslím si, že je potrebné aby úrad znova zhodnotil stav ciest, veď pán
primátor začiatkom leta sľúbil že predloží komplexné riešenie na odstránenie výtlkov.
Predpokladá, že sa na tom pracuje a pripravuje. Ešte toľko by som k tomu dodal, že to nezávisí
od dobrej, či zlej vôle Alexandra Patusa, že koľko ciest opraví, ale od rozpočtu. Ak je každého
srdcovou záležitosťou oprava ciest, tak budeme musieť na tento účel do rozpočtu pridať viac
peňazí. Ešte na záver. Dobrý je ten zámer v súvislosti so školami, lenže my nedodržiavame ani
tie, ktoré sme už skôr prijali. Takže tieto „zámery“ sú vyhovujúce do výkladu, ale veľa toho
neznamenajú pre naše zastupiteľstvo. Ďakujem pekne.
I. Andruskó – taktiež by som chcel reagovať na László Gyırfyho, pán primátor, v dvoch
záležitostiach. Tak ako tu Béla spomenul tie cesty, pán Ing. Kóňa bude mať „dobrú robotu,“
pretože ako tu odznelo, hneď sa môže spísať, že 2-3 mil. eur treba dať dokopy, tam je tých 300
tis. eur pre COM-therm. To znamená že „v dobrom čase“ prevzal na úrade pozíciu, pretože
nebude mať ľahkú prácu. Laci má pravdu, športovci majú pravdu, rodičia športovcov majú
pravdu, teraz hneď môžeme naformulovať 2-3 miliónovú žiadosť a potom predseda finančnej
komisie môže rozhodnúť, čo je pre neho dôležitejšie, respektíve aj my potom môžeme o tom
rozhodnúť. V súvislosti s hlasovaním Laci, tu predpokladám bolo nedorozumenie, lebo zle si sa
vyjadril. Keď máme už jedno platné uznesenie, nemôžeme povedať, že dodatočne tam niečo
dopíšeme.
L. Gyırfy – bude to samostatné uznesenie.
I. Andruskó – prepáčte, tak potom... ja som preto žiadal o slovo... a ja som potom aj preto
nehlasoval.
A. Marek – ja som zdôraznil, že je to zvlášť uznesenie. Čo sa týka ciest, ja len toľko chcem
povedať, že vždy si všímame len to čo je zlé. To teraz tak vyznelo, ako ty si hovoril László, že
vždy ideš po tej istej trase, kde sú zlé cesty. Mal by si ísť aj inými cestami a videl, by si aj tie,
ktoré sú urobené.
A. Patus – niečo by som vám prečítal, a naozaj nechcem bagatelizovať túto záležitosť, ale keby
som mal možnosť veľmi rád by som dal na to hlasovať, že tak teraz čo mám robiť? Žiadosť pani
Jágerskej, alebo pána Gyırfyho? Naša momentálna finančná situácia je nasledovná: doteraz
som mohol minúť 77 tis. eur, na ktoré boli zaslané objednávky, pričom v roku 2011 sme na
výtlky mohli minúť 123 tis. eur. Tento rok miniem maximum 90 tis. s tým že 70 tis. som už tak
musel pohrabať z iných položiek rozpočtu. A výtlky sa nevytvárajú naraz, nie na jar sa vytvárajú,
na 30 ročných cestách sa výtlky tvoria priebežne. Tvoria sa v septembri, v júni a teraz sme sa
dostali to takého štádia, že sme zabehli jedno veľké kolo. Výtlky ktoré vznikli v dôsledkom zimy,
sme odstránili ale takisto máme letné výtlky. Teraz si dáme druhé kolo na najfrekventovanejších
uliciach, ak si dobre pamätám tak napr. na Ul. Eötvösa. Čiže ešte máme peniaze, ale neviem
dokedy sa to dá ťahať s takýmto rozpočtom vážené dámy, vážení páni. Ďakujem pekne.
A. Jágerská – prepáčte, ale ja som viac-menej to vytýkala, že prišla na úrad žiadosť začiatkom
marca a nikto nekomunikoval s tam bývajúcimi obyvateľmi.
A. Marek – treba sa nakontaktovať na tú osobu a vyriešiť to.
JUDr. Š. Bende – chcel by som sa poďakovať pánovi poslancovi Andruskóovi, že interpeloval
pána primátora ohľadom žiadosti, ktorú poslala Materská škola na Ul. kapitánovej. Žiaľ nie som
spokojný s odpoveďou pána Weszelovszkého, ktorú som si pozrel na zázname. Ja by som
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prečítal túto žiadosť, pretože spoluobčan Andruskó ju neprečítal. Žiadosť znie nasledovne: „
Riaditeľstvo školy na Kapitánovej ulici 29. v Komárne Vás týmto žiada o urgentnú inštaláciu
záložného kotla, ktorý nariadil prevádzkovateľ na základe revíznej komisie. Túto prácu je
bezpodmienečne urgentné previesť nakoľko poškodenie môže spôsobiť rozsiahlejšie škody. Za
skoré kladné vybavenie ďakujem. Zlatica Libaiová, riaditeľka školy.“ Pán inžinier Weszelovszky
dal takú odpoveď, že predtým to vyplývalo zo zákona, ale on tak vie, že toto už v zákone nie je.
Tak je len doplním, pán poslanec Andruskó povedal, že žiadosť bola podaná pred pól rokom, to
nie je pravda, táto žiadosť bola podaná pred poldruha rokom. Odvtedy na to nedostala odpoveď
a keď je to skutočne tak, že už táto žiadosť je bezpredmetná, len toľko žiada pani riaditeľka, aby
úrad poslal odpoveď, aby to mohla ukončiť. Tak ja neviem, keď je v tom liste uvedené že: „
ktorý nariadil prevádzkovateľ na základe revíznej komisie a je o tom zápisnica, a len takto to
vybaviť... a len by som spomenul, že som túto žiadosť už pánovi Weszelovszkému zobral na
úrad, dvakrát som mu nechal odkaz, žiaľ nevyhľadal ma v súvislosti s týmto. Toto je jedna vec.
Druhá vec je, možnože pre niekoho sa bude zdať banálna, ale chcel by som dostať na to
odpoveď. Na Kossuthovom námestí sa nachádza hriešne drahá toaleta. Pre občanov je tam
napísaný odkaz, že sa dá použiť a je tam nejaká zelená tabuľka s návodom na použite. Viacerí
sa pokúšajú dostať sa dnu, čo sa im žiaľ nedarí. Takže keď sa naozaj nedá používať tá hriešne
drahá toaleta, ktorú aj v iných obciach reklamujú, že ju museli zriadiť, tak tam treba vyložiť že
nie je v prevádzke. Porosím úrad, aby v tejto veci konal. Ďakujem pekne.
A. Marek – pán Patus asi k tomu bude vedieť niečo povedať. Hovorili mi, že žiaľ niektorí
neprispôsobiví občania tam vošli a nielenže tam všetko zašpinili... jeden povyťahoval všetky
toaletné papiere, atď. ... a báli sa od toho, že keď tam vojdú, tak nebudú vedieť vyjsť von.
Nezatvorili dvere, a funguje to len vtedy, keď sa tie dvere zatvoria... čiže opakovane sa to
muselo opravovať. Poprosil by som ťa, keby si mohol dať presnejšiu informáciu.
A. Patus – trošičku sa čudujem, že sa občania pokúšajú, pretože hneď v úvode je napísané,
že: “ak svieti zelené svetielko.“ Nič tam nesvieti, nakoľko je to odpojené od elektriny. Pozriem sa
ale za tým. Presne tak to je ako hovoril pán primátor, naši občania, práve pre obavy z toho, že
sa nedostanú von, preto sme tam vyložili troška zrozumiteľnejšie, než ako tom tam bolo
pôvodne. Keď za sebou nezatvoria dvere tak ten cyklus sa tam naruší a program sa dostane do
takého stavu, že musíme neustále volať opravára. Druhá, horšia vec je tá, že skutočne ten
toaletný papier, ktorý má zaujímavý tvar a veľkosť a je špeciálne vyrobený pre takého
zariadenia, napchajú do záchoda a potom si viete predstaviť aký to má koniec. Tak teraz
neviem pán primátor, či môžem... nad tým sme rozmýšľali, že by sme spoplatnili použite
záchoda. Treba tam namontovať automat na peniaze, ale tento automat stojí od 3000 eur. Je
to otázka rozpočtu. Ešte toľko by som k tomu povedal, že za každým jedným použitím sa toto
sociálne zariadenia samo dezinfikuje. Nemám presné informácie, že aké veľké množstvo vody
tam odteká, ale za pár dní odtečie viac metrov kubických vody.
G. Weszelovszky – prepáčte, ja by som sa chcel opýtať na jednu vec. Keď sme v spomínanej
škôlke v roku 2011 vymenili kotol a celú kotolňu, tak ešte sem by sme mali dať ešte jeden kotol?
O to ide? A samozrejme ide aj o tom, že sme nenapísali odpoveď na žiadosť pani riaditeľky,
ktorú podala pred poldruha rokom. Dovoľte mi, aby som vám niečo povedal. Skutočnosť je taká,
že sú také žiadosti na ktoré neposielame písomnú odpoveď, ale nie sú také žiadosti o ktorých
by som nehovoril s riaditeľmi, moje dvere sú otvorené, zrejme aj z vlastných skúseností viete,
že keď ku mne prídete a som tam, tak sa nestane také, že by som niekoho neprijal. Opakujem,
moje dvere sú otvorené rovnako pre riaditeľov ako aj pre upratovačky, pre každého. Druhá vec
je, že v posledných rokoch sú také dni, že jedno zariadenie, jedna škôlka, jedna kuchyňa podá
denne 5 žiadostí. To znamená, pravda stav sa znížil, že tieto ženy musia zaevidovať žiadosť,
napísať odpoveď, tú odpoveď, ktorá je mimochodom veľmi jednoduchá. Veľmi často a veľmi
jednoduchá, pretože 90% žiadostí, je zbytočných. Toto teraz len tak vyšlo zo mňa. Samozrejme
to ma neospravedlňuje že väčšinu odpovedí na žiadosti by som mal písomne pripraviť... áno na
toto budeme musieť nájsť kapacitu v nadčasoch.
A. Marek – nechcem sa ťa tu teraz zastávať... ale pán vedúci odboru z času na čas máva
porady s riaditeľmi. Čiže riaditelia škôl a škôlok sú v osobnom kontakte s pánom vedúcim, čiže
svoje žiadosti môžu aj osobne riešiť. Ja sa týchto porád nezúčastňujem. Čiže nie je všetko
zlato, čo sa blyští. Každý má možnosť osobne prísť, nech sa neodvoláva na to, že podala
žiadosť.
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JUDr. Š. Bende – pán primátor len v krátkosti by som chcel reagovať. To je všetko v poriadku.
Ja beriem aj odpoveď, ktorú som dostal od pána Weszelovszkého. Ide len o to, že pani
riaditeľka ústne informovaná nebola, a keď už ústne nebola informovaná, tak to je minimum,
aby jej poslali písomnú odpoveď. Predsa by som len poprosil, aby dostala písomnú informáciu,
že ako bola táto žiadosť vybavená. Ak si pozriete nahrávku z minulého zasadnutia, tam pán
Weszelovszky povedal, že výmena kotla bola v roku 2010 a teraz povedal, že v roku 2011. Len
na margo veci, ale nechcem sa tu hádať, prosím, aby to bolo vybavené. Ďakujem pekne.
I. Dubány – vážený pán primátor, vážení poslanci. Budem veľmi krátky. Dve veci by som chcel.
Jedna sa týka čistenia mesta. Toho času, keď firma, ktorá aj dnes vykonáva túto činnosť,
vyhrala súťaž, predtým než mesto s ním uzavrelo zmluvu ja som žiadal, aby v zmluve bola
zapracovaná klauzula – aby sme obmedzili parkovanie aut na ten čas na tých miestach, kde
prebieha čistenie ulíc. Viackrát som sa už stretol s tým, že čistiace auto pravidelne zametá
stred ulice, ale ulice sú špinavé. Všade to riešia tak, že v ten deň nedovolia autám parkovať na
tých miestach. Stačila by tabula, ale nie je to doriešené. Druhá vec je, mal by som žiadosť na
vedenie mesta. Často krát sa stáva, že dávame pozmeňujúce návrhy, alebo návrh na
uznesenie, na papieri, ktorý si vypýtame od zapisovateľky. V dnešnom svete už naozaj nemôže
byť problém doniesť sem jednu laserovú tlačiareň - čierno-bielu, nainštalovať program do
počítača, alebo cez USB kľúč, je to nepodstatné, v elektronickej forme by sme vyplnili ten cetlík,
ktorý vypĺňame teraz ručne a potom by nebol problém pri čítaní návrhu na uznesenie. Myslím,
že to nie je až taký veľký výdavok pre mesto, že by sa toto nedalo zabezpečiť.
A. Marek – a čo potom priložíme k zápisnici?
I. Dubány – preto som hovoril, že by bolo dobré keby tu bola tlačiareň. Napíšem to, uložím na
USB kľúč a vytlačím na tlačiarni. Dám vytlačiť a vôbec nie je žiadny problém. Ak je problém
s tlačiarňou, som ochotný dať mestu jednu laserovú tlačiareň.
A. Marek – poprosíme vedúceho informatikou, aby sa s tým zaoberal.
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo pán primátor, len v krátkosti, už aj minulý týždeň som
sa opýtal, a teraz taktiež aká je situácia s pozíciou riaditeľa COMORRA SERVIS?
A. Marek – do 13-teho má poverenie. Bude to vyriešené, predĺžime mu to o ďalší jeden mesiac
a potom rozhodne výberové konanie. Ale ak sme už pri tom, tak by som vám povedal, aká je
situácia. Minulý týždeň statik vykonal prieskum, najdôležitejšia je strecha. Asi pred 2 hodinami
som dostal informáciu že prasklo nejaké potrubie na vodu. Ale už začali s opravami, len teraz
bola nejaká havária pred 2 hodinami, možno že ty vieš o tom viac, poprosím ťa Gábor.
G. Weszelovszky – volal pán riaditeľ, že v plavárni prasklo nejaké tepelné potrubie a sú tam
dosť vážne problémy so zabezpečením tepla. Podrobnosti neviem, tie nám povie neskôr.
É. Hortai – prepáčte, ale nerozumela som tomu, čo ste povedali v súvislosti výberovým
konaním na post riaditeľa. Poprosím vás, keby ste to zopakovali, nakoľko také informácie sme
mali, že už uplynulo obdobie platnosti poverenia v tom zmysle ako to schválilo zastupiteľstvo,
tak teraz čo sa deje?
A. Marek – táto otázka už odznela aj minule a povedal som, že predĺžim to o jeden mesiac
a rozhodnutie predložím na nasledujúcom zasadnutí.
É. Hortai – to odznelo, že ty predĺžiš poverenie o jeden mesiac?
A. Marek – poverenie je platné do 13-teho, dovtedy prebehne výberové konanie, ale nakoľko to
musíme predložiť ešte aj pred zastupiteľstvo, čiže na ďalšie zasadnutie budem vedieť predložiť
rozhodnutie komisie.
A. Patus – k tomu čisteniu len toľko. Samozrejme že by sme to mohli riešiť so stálou tabuľou,
každý štvrtok, každú stredu, každý utorok. V Komárne by sa to dalo urobiť, aby sme týždenne
v pravidelných intervaloch... podľa vyhlášky v zákone môžeme určiť len dni v týždni. Akurát
v máji malo prejsť... vláda navrhla nové značenie zákazu zastavenia, alebo zákazu státia, ktoré
by určilo tzv. mobilné údaje, že by sa mesto mohlo rozhodnúť, že by operatívne menilo hoci aj
konkrétne dátumy, že kedy je zakázané parkovať. My môžeme vyložiť len trvalú tabulu
na konkrétny deň, to znamená, že každý deň v tom týždni, v tom dni v tom danom intervale aj
keby pršalo, lialo, tam nemôžu parkovať autá. Môžeme si toto dovoliť v Komárne? Na prenosné
značky treba vyjadrenie dopravného inžiniera. Dá sa. Ale je to trojtýždňový proces. Vypýtame si
to na konkrétny deň a keď akurát bude pršať tak neviem čo spravíme. Druhá vec je, dovoľte mi
aby som ešte toto povedal, mali sme zopár takých pokusov. Týždeň dopredu mestská polícia
informovala vodičov, nechávali sme za stieračmi tabuľky, polovička aut tam zostala. Ďakujem.
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A. Marek – ja si myslím, že určite sa dá všetko, treba si zobrať príklad odtiaľ, kde to funguje,
aby sme to mohli použiť. Všetko má nejaké spôsoby, keď sa dá, tak sa pokúsme aj my.
O. Gajdáč – o tých výtlkoch a dierach na cestách tu odznelo dosť veľa. Ja by som to doplnil
tým, že nielen sa obnovujú tie, ktoré boli zarobené, ale je ešte kopa, hlavne na vedľajších
sídliskových cestách, ktoré ešte vôbec neboli od zimy zarobené a myslím si, že mala by to byť
naša priorita. Veľa sa o tom hovorilo, ale nič konkrétne, nejaké opatrenie tu neodznelo. Ja
navrhujem, aby kompetentný, to je myslím pán Patus do ďalšieho zasadnutia komisii finančnej
a kde to patrí rozvoja mesta pripravil materiál, pretože ešte musím toto povedať že tejto témy sa
dotýkame na každom sedení dá sa povedať, poslednú informáciu, ktorú sme dostali bola tá, že
firma ktorá to robí, nestíha to robiť, lebo toľko toho je a teraz sme dostali informáciu, že asi nie
v tom je to, ale je to vo financiách. To je dosť odlišná informácia. Keď je to na financiách
a myslím si, že podľa vyjadrenia pána Patusa to jednoznačne závisí od financií, do najbližšieho
zasadnutia komisií finančnej a asi rozvoja mesta, aby pán Patus pripravil materiál kde predloží
koľko financií potrebuje na to a aby do zimy boli odstránené tieto nedostatky. Toto je môj návrh,
to je prvá téma. Druhá téma je cesta na ostrove. Tu sme dostali informáciu, že má byť do konca
tohto kalendárneho roka tá cesta opravená. Počúvame všetci občanov, ktorí sa nám sťažujú
a dávajú nám informácie, že nikto tam nič nerobí. Ja tiež už začínam pochybovať, že toto sa
zvládne. Ja viem, že toto nie je záležitosť mesta, ale záležitosť mesta je, aby neustále urgovalo
opravu tejto cesty a aby informovalo občanov, tak ja navrhujem pán primátor, aby ste či už
prostredníctvom hovorcu, alebo cez médiá, skrátka informovali v akom štádiu je oprava tejto
cesty, aby občania tú informáciu dostali. Tretia vec. Zase občania upozorňujú na to, že hlavne
piatky noci, v sobotu noci, partie mladých – mládež naša budúcnosť, my im doprajeme aj
zábavu, z tých zábav čo chodia domov, aj na vlakovú stanicu, autobusovú čo nie sú
Komárňania, ale aj Komárňania, skrátka občas majú chuť devastovať kontajnery, atď.. Toto je
všeobecne známy problém, a tu dávam návrh, aby mestská polícia bola troška posilnená, práve
v piatok a v sobotu v noci a aby autá hliadkovali a títo mladí, čo sa nezmestia celkom do kože,
aby mali pocit, že občas na nich niekto aj dozerá. Ďakujem.
A. Patus - Vodohospodárska výstavba dnes, alebo zajtra má podpísať zmluvu s dodávateľom
tých prác a budúci týždeň v pondelok, utorok im odovzdajú stavenisko a začne sa už aj
s viditeľnou prácou. Ďakujem.
A. Marek – ďakujem pekne každému za účasť, dobrý oddych a pekný koniec týždňa.
MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárna o 20:27 hodine ukončil zasadnutie MZ.

...............................................
Ing. Gabriel Weszelovszky
zastupujúci prednosta MsÚ

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

...................................
Ing. Gabriel Dékány

...................................
Csaba Cúth

..................................
Ing. László Gyırfy
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Zapísala: Anna Szabóová
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia s prílohami,
- výsledky hlasovania,
- pozmeňujúce návrhy poslancov,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- materiály rozdané na zasadnutí
• 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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