ZÁPISNICA Z 48. (MIMORIADNEHO) ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 26. AUGUSTA 2010
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1.Otvorenie
T. Bastrnák: Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení hostia! V zmysle § 13, ods. 4
písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 48.
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým programom,
ktorý ste obdržali. Na zasadnutí vítam riaditeľov organizácií založených mestom, zástupcov
tlače a všetkých tu prítomných. Ospravedlnili sa Ing. Peter Birkus, JUDr. Vojtech Novák,
Attila Petheı a JUDr. Éva Hortai. Toto naše zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko je tu
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za zapisovateľku zápisnice určujem
Zsuzsannu Molnár. Žiadam návrh na overovateľov zápisnice. Ing. Štefan Zámbó a MUDr.
Tamás Hollósy. Najprv prezentujme vážené zastupiteľstvo. Praje si ešte niekto prezentovať?
Takže sa prezentovalo 14 poslancov. Kto je za to, aby overovateľmi dnešnej zápisnice boli
Ing. Štefan Zámbó a MUDr. Tamás Hollósy.
Hlasovanie číslo (1)
Za návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Prosím hlasujme ešte o celom programe.
Hlasovanie číslo (2)
Za návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je prijatý. Na predloženie ďalšieho bodu programu
Zmena uznesenia č. 1821/2010 k predloženým indikatívnym ponukám poskytnutia
investičného úveru pre Mesto Komárno poprosím PaedDr. Pappa. Nech sa páči.

2. Zmena uznesenia č. 1821/2010 k predloženým indikatívnym ponukám poskytnutia
investičného úveru pre Mesto Komárno
T. Papp: Chcel by som predložiť materiál č. 2708. Tento materiál je návrh na zmenu
uznesenia č. 1821/2010 k predloženým indikatívnym ponukám poskytnutia investičného
úveru pre Mesto Komárno, ktoré malo mesto v zámere vziať. Pri schválení prijatia úveru sa
do uznesenia dostali dve také veci, kvôli ktorým banka túto žiadosť o úver nevedela
akceptovať. Teraz sme pripravili dve alternatívy na schválenie. Rozdiel medzi týmito dvoma
návrhmi je ten, že prvá verzia je o tom, že MZ schvaľuje prijatie investičného úveru, ktoré
bude podmienené súhlasom mestského zastupiteľstva na konkrétnu investičnú akciu na
základe schváleného prioritného zoznamu. Druhý návrh je už troška užší a vzťahuje sa len
na preklenutie obdobia poskytnutia prostriedkov zo ŠR a EÚ, ktorá by bola poskytnutá vo
forme revolvingového úveru.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Prosím zahláste sa. Ale ešte pred tým by
som chcel požiadať pána viceprimátora, aby povedal názor rady.
B. Szabó: Rada schválila alternatívu č. 1 v pomere 3-0-2.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto zahlásiť? Ak nie, tak slovo má pán
poslane Imre Andruskó.
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I. Andruskó: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené dámy a vážení páni. Chcel by som
tlmočiť názor poslaneckého klubu SMK. Chceli by sme, aby sa tento bod stiahol z dnešného
rokovania. Dnes bude zasadať FK a boli by sme veľmi radi, keby to predtým poriadne
prekonzultovali aj ony. Potom by sme sa mohli zísť niekedy v septembri a vtedy by sme
o tom vedeli rozhodnúť. Považujeme za veľmi dôležité, aby tie projekty, ktoré sa realizujú,
alebo sa budú realizovať z prostriedkov EÚ sa naozaj zrealizovali. Viacej kolegov mi
naznačilo, že mali na to málo času, aby si to vedeli prezrieť, lebo ten materiál dostali iba
v stredu a to celé nebolo pre nás ani celkom jasné. Chceli by sme sa tým celým troška
viacej zaoberať a preto by som ťa žiadal pán primátor, aby si to stiahol z rokovania.
Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Samozrejme budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Imre Andruskóa, ale
chcel by som k tomu ešte niečo dodať. Toto celé už viackrát prerokovala FK. Táto žiadosť je
tu už od marca, ale môžeme samozrejme hlasovať o jej stiahnutí. Pravda je aj tá, že čím
neskôr bude o tom rokovať MZ, tým neskôr sa tieto projekty môžu realizovať, ktorého
poradie určilo práve MZ. Preto si myslím, že potom po voľbách sa môžu vážení poslanci
občanom vyporiadať. Nakoľko to bol procedurálny návrh tak prosím MZ, aby hlasovalo
o návrhu poslaneckého klubu SMK, ktoré tlmočil Imre Andruskó.
Hlasovanie číslo (3)
Za návrh: 14
Proti návrhu: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je prijatý. Na predloženie ďalšieho bodu programu
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora poprosím pána prednostu Ing. Petra
Kovácsa. Nech sa páči.

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora
P. Kovács: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené MZ predkladám nasledujúci bod, ktorý je
vlastne Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora. Dňa 1. apríla 2009 nadobudol
účinnosť Zákon č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ktorý stanovuje, že treba stanoviť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Na základe tohto sme pripravili návrh na
uznesenie. Návrh na uznesenie je veľmi jednoduchý a určuje 100% pracovný úväzok.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Prosím zahláste sa. Rada?
B. Szabó: Rada navrhuje schváliť tento 100% pracovný úväzok.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Toto je ten bod, kvôli ktorému bolo vlastne v prvom rade toto
zasadnutie zvolané. Keď sa nikto nehlási do diskusie, tak prosím hlasujme o návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie číslo (4)
Za návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
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T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je prijatý. Na predloženie ďalšieho bodu programu
Návrh na darovaciu zmluvu hnuteľných vecí pre Rímskokatolickú cirkev by som tak isto
poprosil pána prednostu. Nech sa páči.

4. Návrh na darovaciu zmluvu hnuteľných vecí pre Rímskokatolickú cirkev
P. Kovács: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené MZ predkladám Návrh na darovaciu
zmluvu hnuteľných vecí pre Rímskokatolickú cirkev. Rímskokatolická cirkev sa na nás
obrátila listom so žiadosťou o poskytnutie kamenného materiálu na obnovu schodov vstupu
do kostola Sv. Rozálie. Predmetné kamenné prvky v majetku mesta sú deponované v areáli
bývalého mestského podniku Priemka a pochádzajú z rozobratých resp. obnovených
komunikácií centra mesta. Mesto Komárno darovaním takéhoto kamenného materiálu môže
nefinančnou formou podporiť opravu objektov v rámci akcie a verejnej zbierky „Obnovme
sakrálne pamiatky mesta Komárna“. Podmienkou darovania na tento účel je odsúhlasenie
prác a použitého materiálu Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, nakoľko predmetný
sakrálny objekt je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem. Názor rady?
B. Szabó: Rada doporučuje schváliť darovanie v zmysle predloženého návrhu na
uznesenie.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Sú otázky alebo pripomienky? Ak nie, tak
uzatváram možnosť prihlasovania sa a slovo má pán Mgr. Gajdáč. Nech sa páči, máte
slovo.
O. Gajdáč: Ďakujem pekne pán primátor. Ja mám v podstate len otázku, čiste preto, aby
som mal prehľad. Predpokladám, že to čo ideme darovať je v majetku mesta samozrejme a
akú to má zhruba hodnotu?
T. Bastrnák: Nech sa páči pán prednosta.
P. Kovács: Ďakujem pekne pán primátor. Je to samozrejme v majetku mesta a jedná sa
zhruba o hodnotu 12 tis. eur.
T. Bastrnák: Je to inak uvedené aj v uznesení. Nech sa páči pán poslanec Dubány.
I. Dubány: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia.
Chcel by som povedať len toľko, že nakoľko na poslednom zasadnutí MZ bola reč o
darovaní respektíve o nejakom spôsobe poskytnutia pomoci za účelom obnovenia
sakrálnych pamiatok. Tu sa jedná o konkrétnu hodnotu majetku mesta, ktorá bola
stanovená znalcom. Preto by som chcel požiadať, aby to bolo vhodným spôsobom
zverejnené v médiách a aby bolo zverejnené aj to, že konkrétne akou sumou prispelo mesto
na obnovenie kostola Sv. Rozálie. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Na Imra Dubánya by mal faktickú poznámku pán poslanec
László Stubendek.
L. Stubendek: Ďakujem pekne za slovo. Tu by som sa chcel spýtať na to, či by ste nám
vedeli poskytnúť nejaké informácie o tom, v akom štádiu je zbierka. Ďakujem.
T. Bastrnák: Pán Mgr. Gráfel, máte o tom nejaké informácie?
Ľ. Gráfel: Áno, keďže sa jedná o verejnú zbierku, tak je to potrebné mesačne predkladať
vyúčtovanie, respektíve nabehnutie peňazí na túto zbierku na osobitný účet, ktorý Pro
Castello n.o. na to zriadil. Pri poslednom hlásení tam bolo 480,- eur. V súčasnosti neviem,
pretože ku koncu mesiaca mi príde výpis, respektíve vyžiadame si stav tohto účtu a vtedy
budem vedieť povedať presné číslo. Prvý mesiac nabehla približne polovica a druhý mesiac
druhá polovica. Takže neviem povedať úplne presne. Bolo tam niečo vyše 200,- eur
a koncom minulého mesiaca tam bolo okolo 480,- eur.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Nakoľko sa iný do diskusie nezahlásil, tak prosím MZ, aby
hlasovalo o návrhu na uznesenie.
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Hlasovanie číslo (5)
Za návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je schválený. Na predloženie ďalšieho bodu programu
poprosím pána Ing. Bélu Sánta. Je to Žiadosť spoločnosti RAVONA s.r.o. na zmenu
uznesenia č. 334/2007 zo dňa 19. júla 2007 v znení uznesenia č. 352/5/2007 zo dňa 27.
septembra 2007, uznesenia č. 494/2007 zo dňa 10. decembra 2007. Nech sa páči.

5. Žiadosť spoločnosti RAVONA s.r.o. na zmenu uznesenia č. 334/2007 zo dňa 19. júla
2007 v znení uznesenia č. 352/5/2007 zo dňa 27. septembra 2007, uznesenia č.
494/2007 zo dňa 10. decembra 2007
B. Sánta: Ďakujem. Mesto Komárno a spoločnosť RAVONA, s.r.o., na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Komárne uzatvorilo v roku 2007 kúpnu zmluvu, predmetom
ktorej bol predaj pozemku za uznesením stanovených podmienok a v roku 2008 bolo
zaslané pre RAVONA, s.r.o. oznámenie o zmene územného plánu mesta Komárno a výzva
na zaplatenie zvyšnej časti kúpnej ceny. Podstatou celého tohto odpredaja bola možnosť
vytvorenia nových pracovných miest a MZ práve preto stanovilo takúto výhodnú kúpnu
cenu. Tieto podmienky mali splniť do roku 2009, lebo vtedy mala začať prevádzka nového
mlyna na spracovanie oleja. Ale okrem tejto podmienky boli aj iné. Keby tieto podmienky
dodržali, tak by vlastne splnili podmienky, ktoré žiadalo MZ. Tieto podmienky však do
dnešného dňa nesplnili. MZ však do kúpnej zmluvy zapracovalo ešte také podmienky, že
v tom prípade, ak druhá strana nesplní požadované podmienky, tak Mesto Komárno môže
odstúpiť od zmluvy a môže žiadať kupujúceho o uhradenie doplatku kúpnej ceny, teda
rozdiel medzi predajnou cenou a cenou stanovenej BDÚ. V materiály sa nachádzajú
podklady, kde Mesta Komárno listom viackrát vyzvalo spoločnosť RAVONA, s.r.o. na
predloženie dokumentov, ktoré hodnoverne preukážu plnenie podmienok kúpnej zmluvy.
Nevedeli nám to podložiť, preto sme ich žiadali na uhradenie doplatku kúpnej ceny. Ani toto
nesplnili a naposledy predložili takú žiadosť na zmenu uznesenia, aby MZ prerokovalo ich
žiadosť a aby to zmenili v takej forme, akoby požadované podmienky splnili. KRM túto ich
žiadosť prerokovalo a nedoporučuje, aby boli pôvodné uznesenia MZ zmenené. Ďakujem.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Rada?
B. Szabó: Rada tak isto neodporučila, aby boli tieto uznesenia zmenené. Pred nami je preto
zamietavá stanovisko, ktoré rada doporučila schváliť v pomere 5-0-0, teda že nedoporučuje
zmenu týchto uznesení.
T. Bastrnák: A KRM mala takýto istý návrh. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ešte niekto?
Uzatváram možnosť prihlasovania sa a slovo má pán poslanec Imre Andruskó. Nech sa
páči.
I. Andruskó: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni! Chcel by som tak
isto tlmočiť názor poslaneckého klubu, že podporujeme návrh predložený KRM. Túto zmluvu
uzatvorilo Mesto Komárno a RAVONA, s.r.o. v roku 2007 za veľmi výhodných podmienok
a táto spoločnosť tento pozemok dostala za naozaj výhodnú cenu. Vtedy sme do zmluvy
zapracovali také podmienky, že keď do dvoch rokov nesplní tieto podmienky, tak mesto
Komárno môže od zmluvy odstúpiť a môže žiadať kupujúceho o uhradenie doplatku kúpnej
ceny. Zdôrazňujem, že tieto podmienky žiadali zapracovať do zmluvy práve ony. Práve
preto ich žiadame o úhradu doplatku kúpnej ceny. Poslanecký klub si to myslel aj preto, že
by sme týmto mohli zaviesť taký precedens, že by sme mohli každému predať hocičo, ale
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len vtedy, keď tieto podmienky prijme. Keď tie podmienky nesplní tak to bude znamenať, že
potom môžeme žiadať o doplatenie kúpnej ceny. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Slovo má László Gyırfy.
L. Gyırfy: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať na to, že či sme pri predaji
mysleli na to, respektíve MsÚ, že pri predaji by sa do listu vlastníctva mohla zapísať nejaká
podmienka mesta a ako by sme to vedeli uplatniť povedzme právnou formou.
T. Bastrnák: Pán Ing. Sánta.
B. Sánta: MsÚ pripravil zmluvu na základe návrhu, ktorý bol jeho súčasťou. Uznesenie MZ
neobsahovalo nič také, že by sa to malo zapísať do zmluvy formou ťarchy, vecného
bremena, alebo právom spätnej kúpy. Ale jedným bodom podmienky MZ bolo to, že buď
odstúpime od zmluvy, alebo môžeme žiadať o úhradu doplatku kúpnej ceny, teda rozdiel
medzi predajnou cenou a cenou stanovenej BDÚ. V tom prípade, keď ich nebudeme vedieť
na to písomne donútiť, tak sa budeme musieť pravdepodobne obrátiť na súd, aby sme to
vedeli nejakým spôsobom vyriešiť. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakuje pekne. Slovo má László Stubendek.
L. Stubendek: Ďakujem pekne. Sčasti som dostal odpoveď na moju otázku, ktorú som chcel
položiť. V každom prípade si však musíme uvedomiť, že na trhu predaja pohonných hmôt
nastali určité zmeny a tie mlyny na spracovanie oleja sa v takom množstve a tak nestavajú
a nestavali napriek tomu, ako sa to očakávalo toho času. Druhá vec je tá, na čo už Béla
Sánta sčasti aj odpovedal, že z toho celého bude pravdepodobne súd, pretože už tá doba
uplynula, keď sa k tomu mohla vecne vyjadriť jedna či druhá strana. Chcel by som len toľko,
či by nebola nejaká iná možnosť na dohodu vhodnejšiu pre mesto, respektíve to, že dokedy
sa ten celý spor môže pretiahnuť, pretože keď to celé pôjde na súd, tak sa to bude len dlhú
dobu ťahať.
T. Bastrnák: Faktickou poznámkou by chcel reagovať Imre Andruskó.
I. Andruskó: Ďakujem pekne. Chcel by som niečo povedať svojmu poslaneckému kolegovi.
Nie som ekonóm, ale nejakou cestou sa mi dostala do rúk štatistika, ktorá potvrdzuje, že
tona repky zdražela o 20-30% za uplynulé dva mesiace a podľa mňa sa to bude do konca
roka ešte stupňovať. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. V diskusii odznelo všetko. Prosím, aby MZ hlasovalo
o zamietavom stanovisku.
Hlasovanie číslo (6)
Za návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Každý hlasoval. Návrh je prijatý. Na predloženie ďalšieho
bodu programu poprosím pani Ing. Katarínu Dubányovú. Návrh na určenie volebných
obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste
Komárno. Nech sa páči.

6. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno
K. Dubányová: Ďakujem pekne. Chcela by som predložiť materiál č. 2603, a to Návrh na
určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2010 v meste Komárno. V dôvodovej správe sme uviedli dopodrobna, že na základe § 9
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do mestského zastupiteľstva pri počte
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obyvateľov mesta od 20 001 do 50 000 je možné určiť 15 až 25 poslancov mestského
zastupiteľstva na celé volebné obdobie. Predložili sme pred vás tri alternatívy rozdelených
na 5,6 a a7 volebných obvodov. V každom je rozpísaný počet poslancov ako aj obyvateľov
a je rozdelené tak, aby bolo všetko v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo rozdelené podľa
súmerného počtu obyvateľov. Je to preto, aby v každom okrsku zastupovalo obyvateľov
toľko poslancov, koľko je v súlade s ich počtom. Takže dohliadajúc na všetky tieto aspekty
sme predložili svoj návrh. Všetko ostatné je napísané v materiály. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Hlási sa niekto? Ak nie je nikto iný, tak
slovo dávam pánovi poslancovi Mgr. Imre Andruskóovi. Nech sa páči.
I. Andruskó: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni. Najprv by som sa
chcel poďakovať vedúcej Sociálneho a správneho oddelenia, Ing. Kataríne Dubányovej, že
sa zaoberali takto dpodrobna touto otázkou a zároveň ďakujem aj pánovi primátorovi, lebo
on bol práve iniciátorom toho, aby sa týmto zaoberali. Zároveň by so chcel tlmočiť názor
poslaneckého klubu SMK, ako aj kolegov, že tento materiál sme dostali troška oneskorene.
Rozprávali sme sa o tom, že tieto volebné okrsky, ako aj počet poslancov musíme na
základe zákona stanoviť príslušne najneskôr do polovice septembra. Tu by som mal tak isto
procedurálny návrh, aby sme tento materiál stiahli z dnešného rokovania a žiadam pána
primátora ako aj kolegov, ktorí majú nejaké dobré nápady ohľadom toho, aby ich predložil
a aby ich MsÚ vypracoval. Keď sa teda najbližšie stretneme v septembri, tak budeme vedieť
vybrať pre každého tú najlepšiu alternatívu. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán Mgr. Gajdáč.
O. Gajdáč: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som reagoval na návrh kolegu Andruska,
že fakt je ten, že tento materiál sme dostali predvčerom večer, či sme mali na to jeden
večer. Tí čo pracujeme sme nemali čas toto všetko dôkladne preštudovať. Ja ososbne
nemám problém s tým, že stiahnuť to a na najbližšom zasadnutí to prerokovať. Otázka je tá,
kedy bude najbližšie zasadnutie. Jedná sa o to, že ak dobre viem, tak do 3. treba odovzdať
kandidátku, teda ten, kto sa hlási, teda či bude potom na to dostatok času. Ja súhlasím
s tým, že naozaj treba zvážiť, že ako tie obvody. Sú tam tri alternatívy, z čoho s jednou by
som súhlasil bez problémov. Takže toto je skutočne na zváženie. Podstatou otázky je to, že
kedy bude najbližšie zastupiteľstvo. Ďakujem.
T. Bastrnák: Pán Mgr. Gajdáč. Je o tom uznesenie MZ. Zastupiteľstvo bude v septembri a
po ukončení schôdze by som sa chcel o tom trošku s vami porozprávať. Do 23. septembra
to už musí vysieť vonku na úradných tabuliach, takže do tej doby sa musíme v tejto veci
samozrejme rozhodnúť. Preto sme si dovolili predložiť pred vás. Iste ste si všimli, že toto
nebolo štandardné mimoriadne zasadnutie kvôli tomu, lebo sme vám rozoslali materiály už
skorej, nie tak ako nám stanovuje zákon. Preto sme to sem zaradili, lebo je to taký kritický
materiál, ktorý ide bez jednotlivých komisií. Ide to hneď do MZ a nejde to nikam inam, len do
zastupiteľstva. Vieme veľmi dobre, že sú tu takí ľudia, ktorí by začali znova mudrovať, že
ježiš mária nevydeli sme to, hoci mali na to týždeň. S tým sme inak počítali, že to možno
odložíte, ale si myslím, že by sme o tom mohli hoci aj dnes rokovať aj hlasovať. Ale
v poriadku, keď to chcete odložiť, tak proti tomu mi nič nemáme. Aj s touto možnosťou sme
rátali, len sme chceli, aby ste už dopredu videli a aby ste vedeli k tomu eventuelne zaujať
postoj. Aj to som očakával, poviem vám úprimne, že by ste teraz povedali, že len proste
preto, aby ste to vedeli preštudovať. Je tam povedzme taký veľmi podobný, dá sa povedať,
že taký totožný návrh, ako bol pred štyrmi rokmi. Je tam taký návrh, ktorý lepšie kopíruje
počet obyvateľov. To je ten tretí. Je už vyrovnanejší, dá sa povedať, že nie sú mini obvody,
alebo okrsky. Myslím si, že je si z čoho vyberať. Ale očakával som eventuelne to, na čo
upozornil aj pán Mgr. Andruskó, že tu poviedia jednotlivý ľudia, čo by ste očakávali od úradu
a čo všetko má ešte zapracovať do toho MsÚ. To potom samozrejme týždeň pred
zastupiteľstvo dostanete. Zatiaľ keď tu teraz neodzneje nič, nevadí. Tak ako pán magister
povedal, že vás prosíme o to, keď budete hlasovať za to, čo on navrhol, tak vás prosíme,
aby ste doniesli vaše návrhy, aby ste nemuseli tu na zastupiteľstve rozmýšľať, že tak či
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onak. Takže vás prosíme, keď máte nejaké návrhy, tak ich doneste a s vami ich pripravíme.
Samozrejme každý bude mať na to týždeň, ako aj zastupiteľstvo na to, aby to preštudovalo
a zastupiteľstvo sa potom rozhodne, že ktorú alternatívu vyberie. Dobre? Včera už nejaké
veci odzneli na rade, s tým už bude pracovať samozrejme aj úrad. Takže vás prosíme
a vyzývame, aby ste svoje nápady predložili. Dobre, tak keď procedurálny návrh pána
magistra prejde, tak ideme ďalej. Keď nie, tak budeme ešte o tom ďalej rokovať a budeme
hlasovať aj o jednotlivých možnostiach. Takže kto je za to, čo povedal pán Mgr. Andruskó,
aby sme to stiahli z rokovania dnešného zasadnutia. Prosím hlasujte.
Hlasovanie číslo (7)
Za návrh: 13
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je prijatý. Takže budeme o tomto hlasovať na ďalšom
zastupiteľstve. Na predloženie ďalšieho bodu programu poprosím pána prednostu Ing. Petra
Kovácsa. Návrh na schválenie zmien Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným. Nech sa páči.

7. Návrh na schválenie zmien Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným
P. Kovács: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené zastupiteľstvo predkladám Návrh na
schválenie zmien Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS
DANUBII s ručením obmedzeným. Na minulom zasadnutí bol schválený Dohovor aj Stanovy
o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením
obmedzeným. MsÚ to predložil na schválenie na Ministerstvo výstavy a regionálneho
rozvoja SR tak, ako to žiadali, medzičasom to však pre prevzal Úrad vlády SR. Boli ohľadom
toho rôzne rokovania a odmietli to s tým odôvodnením, že určité body týchto stanov nie sú
v súlade so Stanovami Európskeho zoskupenia. Preto na základe ich oznámenia sme
prepracovali tieto dva dokumenty a predložili na schválenie pred MZ. Tieto opravené
dokumenty sme samozrejme zaslali do všetkých ostatných miest, kde budú tak isto
schválené príslušným MZ. Chcel by som vak dodať k tomu len toľko, že tu nastala iba jedna
jediná vážnejšia zmena, a to vklad Mesta Komárno, ako zakladajúceho člena Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným vo výške 500,eur s tým cieľom, že Mesto Komárno potom neručí za žiadne pohľadávky ani záväzky
zoskupenia. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Názor rady?
B. Szabó: Rada doporučuje schváliť predložený materiál.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Ešte niekto? Ak nie, tak slovo má László
Stubendek.
L. Stubendek: Ďakujem pekne. Na zasadnutí komisie MSaCR sme sa zaoberali touto
otázkou, aby sme vedeli vyžiadať nejaké informácie od tejto komisie. Naozaj je to tak, ako si
to Peter povedal, lebo sme sa za tým pozreli aj my. Treba tu meniť naozaj len formálne veci
a myslím si, že toto hlasovanie rozhodne o tom, že by sme to mali čím skôr vedeli začať.
Myslím si, že by sme to v tejto forme mali podporiť. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Odznelo všetko a preto žiadam MZ, aby hlasovalo
o predloženom návrhu.
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Hlasovanie číslo (8)
Za návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je schválený.

8. Záver
T. Bastrnák: Vážené zastupiteľstvo. Prišli sme k záverečnému bodu a ešte pred záverom by
som nechcel ako zvlášť bod, len by som chcel uviesť ako informáciu, že na poslednom
zasadnutí MZ sme a dohodli na nasledujúcom zasadnutí MZ, ktoré má byť 09. septembra.
Len preto, aby to vedeli aj tí, ktorí tu neboli práve preto, lebo tak ako aj pani Ing. Katarína
Dubányová uviedla, že sa musíme rozhodnúť o tom do 23. septembra. A nie len rozhodnúť,
ale aj podpísať a aj vyvesiť. Teda po 9. septembri by bolo zastupiteľstvo 16. septembra. Ale
nebolo by to dobré práve kvôli tomu, lebo 15. je zase štátny sviatok a možnože ten týždeň
viacerí využijú ešte na strávenie dovolenky s rodinou v rámci využitia posledných letných
lúčov. Ale nasledujúci štvrtok by bol zase už 23. september. Ale na základe oznámenia
viacerých úradníkov som zistil to, že kvôli dovolenkám sa odďaľujú aj zasadnutia komisií.
Podstatou je teda to, že sa dosť ťahajú prerokovania týchto materiálov, ktoré treba zaslať
ešte zajtra predtým zasadnutím rady. Otázka je tá, že či nemáte nič proti tomu, aby sme
rokovanie presunuli o týždeň neskôr napriek tomu, že máme o tom schválené uznesenie
MZ. Teda bolo by to 16. decembra. Ďalej to už neviem oddialiť, lebo to môžem podpísať
maximálne do 23. septembra a ešte to treba vyložiť aj na úradnú tabuľu, takže je na to
potrebný aspoň jeden celý deň. Zastupiteľstvo by mohlo byť aj 21., alebo 22. septembra.
Hovorím to preto, aby sme sa spoločne zhodli na nejakom konsenze. Teraz by sme sa mali
dohodnúť na tom, že či to máme posunúť alebo nie. Keď to zostane, tak zostane. Ja s tým
nemám žiaden problém. Ja sa pýtam práve vás, lebo sa jedná o vás., lebo viacerý
predsedovia komisií my naznačili, že sa prerokovania týchto materiálov troška ťahajú
z dôvodu dovoleniek. Ale László Gyırfy, ty to ako vidíš?
L. Gyırfy: Ja to podporujem tak isto, pretože dnes o 16.00 hod. má zasadať FK, ale
medzičasom už traja naznačili, že sa nevedia zúčastniť zasadnutia.
T. Bastrnák: Ako to vidíte ostatný?
L. Stubendek: Aj my budeme mať ešte zasadnutie budúci týždeň.
T. Bastrnák: Ešte raz sa pýtam, ktorý termín je dobrý. 16. alebo 23. september. Tak 16.?
Lebo pred chvíľou sme sa rozprávali, že 16. nie je dobré, pretože 15. je štátny sviatok. Teda
je dobrý 16. september? Nie radšej 21.? Dobre, tak sa pýtam. Väčšine je dobré tak 16.
septembra? Pôvodný termín sme mali stanovený na 9. septembra, takže tento termín
presunieme na 16. september. V poriadku? Takže ten návrh, v podstate je to aj uznesenie
bude prepísané na 16. september a bude to tak, že berie na vedomie. A o tomto chcete
teraz hlasovať? V poriadku. Takže budeme mať uznesenie, ktorým sa prepisuje pôvodný
termín z 9. septembra a 16. septembra. Prosím MZ, aby hlasovalo o tomto, aby sme potom
neukazovali jeden na druhého.
Hlasovanie číslo (9)
Za návrh: 12
Proti návrhu: 2
Zdržal sa: 0
Nehlasovali:
Prítomní: 14
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T. Bastrnák: Ďakujem pekne. Návrh je prijatý, takže väčšina poslancov podporuje to, aby bol
termín presunutý. Ďakujem pekne každému a stretneme sa 16. septembra. Niektorým
predsedom sa prerokovanie materiálov troška presunie, ale materiál sa členom rady bude
rozposielať aj tak v piatok, pretože 9. septembra zas bude zasadať Rada MZ. Ďakujem
pekne.

Komárno, 26. augusta 2010

......................................................
Ing. Peter Kovács
prednosta úradu

......................................................
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

Overovatelia

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

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

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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