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Naše číslo: 71979/56542/OOP-ZP2/2011

Komárno, 15 decembra 2011

ZÁPISNICA
ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 15 DECEMBRA 2011 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol
MUDr. Anton Marek, primátor mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Počet poslancov pri zahájení rokovania bolo: 17.
Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Juraj Bača
Ďalší prítomní:
Zapisovateľka zápisnice:

Ing. Štefan Pásztor, prednosta MsÚ
vedúci odborov MsÚ
hlavný kontrolór
prizvaní zástupcovia tlače
prizvaní vedúci mestských organizácií
Anna Szabóová

Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia.
K bodu číslo - 1 Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého programu

Overovatelia:

Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Imre Andruskó

/Výsledok hlasovania č. 1/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:19
:0
:1
:0
:20 návrh je schválený

Zmeny k programu
Návrh I. Andruskó
– žiada pána primátora doplniť bod č. 2 Interpelácie o „ otázky poslancov“,
– žiada preložiť bod programu č. 6 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra trojročného
programového rozpočtu mesta na roky 2012-2014 ako bod programu č. 8, pred Návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014.

/Výsledok hlasovania č. 2/:
návrh I. Andruskó

Za
Proti
1

:10
:1
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-doplniť bod č. 2 o „otázky poslancov“

/Výsledok hlasovania č. 3/:
návrh I. Andruskó
-preložiť bod č. 6 ako bod č. 8

Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

Za
Proti:
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:4
:2
:17 návrh je schválený

:17
:0
:0
:0
:17 návrh je schválený

Návrh B. Keszegh
- zaradiť ďalší bod do programu rokovania – návrh na zlepšenie informovanosti občanov mesta
Komárno o veciach verejných - COM-MÉDIA, spol. s r.o., po prerokovaní bodu č. 9 Návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh B. Keszegh
-COM-MÉDIA, spol. s r.o.

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:10
:0
:6
:1
:17 návrh je schválený

Celý program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo .../2011, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 29/2008 miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2011, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby na území Mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra trojročného programového rozpočtu mesta na roky
2012-2014
9. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014
10. Návrh na zlepšenie informovanosti občanov mesta Komárno o veciach verejných - COMMEDIA s.r.o.
11. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejne súťaže
na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
13. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
14. Žiadosti a návrhy v majetkových veciach
15. Rôzne
16. Záver

/Výsledok hlasovania č. 5/
celý program

Za
Proti
Zdržal sa

:17
:0
:0
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Nehlasoval
Prítomní

:0
:17 návrh je schválený

K bodu číslo 2 Interpelácie a otázky poslancov
A. Marek – čo sa týka interpelácií, dohodnime sa na časovom limite 2 minúty.
I. Andruskó – ja som sa nedohodol na časovom limite, štatút mesta jasne hovorí, že každý
formuluje tak ako chce, ale pokúsim sa dodržať 2 minúty. V troch otázkach by som chcel
interpelovať pána primátora. Moja pravá otázka sa týka situácie Základnej školy na Ulici práce,
aj pán hlavný kontrolór vo svojom materiály podal správu o tejto situácii, chcem sa opýtať čo je
s touto záležitosťou, veď keď sa nebudeme ponáhľať, keď do konca januára sa nepodarí
vyriešiť tento problém, stratíme peniaze, avšak stav základnej školy je momentálne taký, že keď
včas neurobíme niečo, môžu tam byť veľmi veľké problémy. Moja druhá interpelácia sa týka
Základnej školy na Ulici pohraničnej. Chcem sa opýtať pána primátora, či sa stretol s rodičmi,
s vedením školy. Pred mesiacom bolo sľúbené, že do 15. novembra tieto rokovania prebehnú.
Chcem sa opýtať, či tieto rokovania prebehli a aký je výsledok, veď už teraz môžeme vidieť, že
budúci rok budú takisto problémy, čiže z akých zdrojov budeme vedieť financovať školu,
prípadne aké iné možnosti môžu prísť do úvahy. Moja tretia otázka sa týka COM-MÉDIE.
Minulý týždeň sme prijali resp. upravili rozpočet, vtedy sme rozpočet COM-MÉDIE znížili zo 170
tis. Eur na 163 300 Eur, čo bolo opodstatnené, je ťažká hospodárska situácia, všade bol pokles,
avšak problém vidím tam, že doteraz do 15. decembra, samotná COM-MÉDIA dostala 151 tis.
Eur, čiže rozdiel je viac ako 12 tis. Eur. Chcem sa opýtať pána primátora, že kedy bude
vyrovnaný tento rozdiel, lebo nebolo by fér keby tento rozdiel dostali 31. decembra, lebo čo by
si už vtedy počali s tými peniazmi. Chcem sa opýtať, že kto zdržiava tieto prevody, neviem či je
to Ing. Nagy, vedúci finančného odboru, alebo sú tieto návrhy u pána primátora, čiže chcem sa
opýtať kedy budú prevedené tieto peniaze.
V. Novák - podľa postupov, v súvislosti interpeláciami, chceli by sme odpovedať ústne, v tom
prípade, keď pán poslanec nebude spokojný s mojou alebo s našou odpoveďou môže požiadať
o písomnú odpoveď s lehotou vybavenia do 30 dní, ako minule povedala pani poslankyňa
Hortai . Ohľadom Základnej školy na Ul. práce som vás minule informoval, že po tom, a je to aj
v materiáloch pána hlavného kontrolóra, ako ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
pre dva dôvody dotáciu neschválilo, respektíve nedalo k dispozícii mestu pre vykonané verejné
obstarávanie, čiže vtedy nám pán Vörös Péter, parlamentný poslanec, ponúkol, že nám
pomôže. Povedal nám, že čo máme robiť, znova sme podali žiadosť s nezmeneným obsahom,
čo pán Keszeg Béla napísal aj v Delte, vraj, že koľko sto opráv si vyžadovala tá žiadosť a
pritom išlo len o formálne opravy, žiadne podstatné zmeny neboli potrebné, potom sme žiadosť
poslali, ale odvtedy odpoveď neprišla. Potom sme znova rokovali s pánom poslancom
a povedali sme mu, že my sme schopní do 11. januára znova podať žiadosť, len problém je
v tom, že termín realizácie je 28. február, čiže z tohto je zrejmé že medzi ministerstvom
a mestom je potrebná zmena zmluvy. Písali sme list adresovaný priamo na pána ministra
s nasledovným textom „Vážený pán minister, dovoľujem si Vás osloviť o vydanie súhlasu
o predĺženie termínu lehoty termínu vo veci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, predmetom ktorého je rekonštrukcia budovy Základnej školy s VJM Ul. práce
v Komárne. S preukazom na predmet zmluvy bod 2.3 prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutú
pôžičku a použiť ju v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a projekt realizovať
riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie ACTIV projektu do 29. februára
2012. Na základe zamietnutia verejného obstarávania na stavebné práce oznámené
listom...Mesto Komárno pripravilo nové súťažné podmienky podlimitnej zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, ktorých je potrebné pri zverejnení vo Vestníku verejného
obstarávania taxatívne uviesť termín ukončenia predmetnej budovy. Z dôvodu nových
skutočností si dovoľujem navrhnúť termíny ukončenia verejnej súťaže s elektronickou aukciou
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vrátane kompletnej overenej dokumentácie z verejného obstarávania doručené na riadiaci
orgán najneskoršie do 31. januára 2011. Časové limity obsiahnuté v zákone č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a ukončenie realizácie aktivít projektu najneskoršie do 30. septembra
2012. Prehlasujem, že Mesto Komárno vyvinie maximálne úsilie v súlade pokynmi riadiaceho
orgánu pre Regionálny operačný program pre realizácie predmetu verejného obstarávania.
Touto cestou si Vám dovoľujem poďakovať Vážený pán minister za prejavenú ochotu a pomoc
pri uskutočnení tejto významnej úlohy ktorej prospech budú užívať naše deti najväčšej
základnej školy v našom meste“. 16. novembra sme tento list poslali, dnes je 15., odpoveď
neposlali. Ani po viacerých telefonátoch ani prostredníctvom parlamentného poslanca sme
odpoveď nedostali. To je momentálna situácia.
A. Marek – ZŠ Pohraničná – rokovania prebehli s riaditeľmi slovenských základných škôl,
taktiež s riaditeľkou Centra voľného času. Bol som tam aj na návšteve, pozrel som si to tam.
Okrem toho boli pripravené analýzy, finančné analýzy, v každom prípade tak, ako už boli
spomenuté niektoré alternatívy napr. ohľadom gymnázia, prípadne keby tam išla nová škôlka,
alebo niektorá iná škôlka, alebo Centrum voľného času, tieto sme pripravili. Včera sme rokovali
s rodičmi detí ZŠ pohraničnej. Rokovanie trvalo 2 hodiny, prebrali sme tieto alternatívy. Bolo im
samozrejme všetko vysvetlené, aby pochopili o čo ide. Ku končenému riešeniu sme sa
samozrejme nedopracovali, pretože aj tak to musíme predložiť pred zastupiteľstvo, samozrejme
najprv náš návrh predložíme komisiám a potom rozhodne zastupiteľstvo.
J. Nagy – COM-MÉDIA – všetky školy už dostali ročnú dotáciu. Teraz pripravujem pre
COMORRA SERVIS, pre COM-MÉDIU a pre Zariadenie pre seniorov, v pondelok preúčtujeme,
aj im, zostatok ročnej dotácie.
Cs. Cúth – ten časový limit 2 min., ktorý bol určený by mi ani na to nestačil, aby som vymenoval
všetky tie interpelácie na ktoré som ešte stále nedostal odpoveď. Takže kvôli časovej tiesni tak
neurobím ani teraz, ale chcem naznačiť, že na nič sa nezabudlo a čakám písomnú odpoveď na
všetky moje interpelácie z predošlých zasadnutí. 30 dňové lehoty už dávno vypršali, ako som už
spomenul, ale nezávisle od tohto ja pevne dúfam, že sa dočkám odpovedí. Moju adresu
poznáte. Stali sa nové udalosti, čo sa týka advokátskej kancelárie blízkej SNS. Pravda, je
všeobecne známe, že bolo to osobné rozhodnutie pána primátora, že s ktorou advokátskou
kanceláriou uzavrie mesto zmluvu a predpokladám, že to prerokoval aj s pánmi viceprimátormi
ako s nezávislým tak aj zo strany MKP s ktorými takéto závažné rozhodnutia zvykol prerokovať,
nielen preto, že ide o mesačne 2 000 Eur, ale už aj len preto, lebo ide o chúlostivú politickú
otázku a v takom prípade sa to patrí prerokovať aj s nimi. Skôr, keď sme sa o tom zmienili,
vedenie mesta ani nevedelo a blízkosti SNS, prinajmenej sa tak tvárilo. Menovite ide o
dcéru bývalého štátneho tajomníka SNS, ktorá túto advokátsku kanceláriu riadi. Počul som, že
nie len ona sem chodí, ale už aj jej otec poctil mestský úrad svojou návštevou. Moja otázka je,
či pán primátor pozná tohto bývalého štátneho tajomníka, respektíve, či je pravda, že nás poctil
svojou návštevou.
A. Marek – zväčša na všetky interpelácie, ktoré boli aj minulý mesiac, sme ústne odpovedali,
takže nežiadajme aj na to písomnú odpoveď, keď už odznela ústna. Budeme sa snažiť odstrániť
nedostatky, aby sa v budúcnosti neopakovali. Čo sa týka pána advokáta. Áno, poznám ho,
pretože sme sa už zoznámili, aj som s ním rokoval, keby náhodou niekto nevedel, učí
v Sládkovičove a obrátil som sa na neho s určitou záležitosťou, ktorú som s ním prerokoval.
O. Gajdáč – myslím, že všetci ste dostali v mailovej pošte list od City Parking Group. Nie je to
list, je to jeden rozsiahly materiál v ktorom dostávame informáciu o problémoch, ktoré sú
v oblasti parkovania. Moja otázka je, že v akom štádiu sú rokovania s touto parkovacou
spoločnosťou, táto otázka smeruje hlavne pretože, tu sa píše, že nám dávajú do pozornosti, že
nepriaznivý stav doteraz trvá a každým mesiacom zhruba o 5 000 Eur sa zvyšuje pokuta a teraz
činí 60 000 Eur zatiaľ za rok 2011. Ďalej sa tu píše, že hrozí, že sa to bude riešiť súdnou cestou
a ja si myslím, že by sme sa mali vyhnúť takým súdnym sporom, kde by sme nemali šancu to
vyhrať, pretože vieme, že v minulosti takéto súdne spory boli a mesto na to doplatilo. Ja si
myslím, že na toto teraz odpoveď nedostanem, ani nečakám ucelenú odpoveď, ale myslím, že
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na najbližšom rokovaní zastupiteľstva by sme mali dostať informácie aj zo strany mesta, aby
sme mali informácie z obidvoch strán, aby sme vedeli k tomuto zaujať stanovisko. Nedá mi
nereagovať, ale musím, možno, to nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Bol by som rád, keby
sme tu nedávali hypotetické otázky a tézy, s kým, čo prerokoval primátor mesta a to sa týka
konkrétne právnickej spoločnosti. Ja by som tiež mohol hodiť do éteru, že asi to primátor
prerokoval so stranou MOST-HÍD. Rozhoduje o tom sám primátor, so mnou o tom určite nikto
nerokoval a neviem s akým nezávislým, kto o tom rokoval, ale vyhnime sa takýmto
záležitostiam, ktoré by sme tu museli takto riešiť.
A. Marek – Nejdem rozoberať otázku zmluvy s parkovacou spoločnosťou, rokovali sme s nimi.
Minulý týždeň doniesli materiál, aby sme ho rozdali, ale nakoľko je to závažná otázka a má to
finančnú stránku, týka sa to mesta, takže musí to ísť najprv do finančnej komisie, aj na komisiu
rozvoja mesta, takto potom na najbližšie zasadnutie, aby sme mohli o tom jednať. Darmo oni
napísali do 16., je to oveľa závažnejšia otázka, aby sme to dali tak ad hoc. Bude to na budúcom
zasadnutí.
I. Dubány - chcel by som položiť pár otázok ohľadom spoločnosti CALOR. CALOR predložil,
v termíne, pred mesto účtovnú uzávierku za rok 2010. Táto účtovná uzávierka bola prerokovaná
na MsZ, mal som pozmeňujúci návrh, aby niektoré časti z financií boli použité na vytvorenie
projektu kotolne, ktorá je v havarijnom stave. Tento návrh neprešiel, samozrejme tak nebola ani
schválená uzávierka roku 2010, pre túto firmu. Myslel som si, že MsÚ donesie naspäť túto
uzávierku, nestalo sa to. Konzultoval som s riaditeľom spoločnosti. Pán riaditeľ napísal písomnú
žiadosť na zariadenie účtovnej uzávierky spoločnosti Calor, ktoré bolo prevzaté 28. 10. 2011.
Na túto výzvu ku dnešnému dňu nedostal odpoveď. Ďalej predložil výzvu, dodatok ku zmluve
o dodávke tepla. Táto výzva bola ešte 22. 2. 2011 prevzatá, na túto výzvu taktiež nedostal
žiadnu odpoveď. 16. 9. 2011 žiadal o stanovenie výšky nájmu na rok 2012, čo je veľmi dôležitá
vec, lebo bez odsúhlasenia výšky nájmu od 1. januára by nemal fakturovať, jedine,
pravdepodobne len za staré ceny. Na túto výzvu taktiež nedostal žiadnu odpoveď. Dal návrh na
riešenie havarijného stavu kotolne na Ulici vnútornej okružnej, písomne 28. 10. 2011. Na tento
návrh taktiež nedostal odpoveď a tento návrh nebol ani v mestskom zastupiteľstve. 28. 10. 2011
dal písomnú požiadavku na použitie nájomného, žiadosť o schválenie, na túto žiadosť nedostal
odpoveď od mesta a taktiež tento materiál nebol prerokovaný v MsZ. Moja otázka je, že prečo
nie sú riešené tieto výzvy, poprípade požiadavky a kedy budú riešené. Na otázku by som prosil
písomnú odpoveď, keď môžem požiadať.
A. Marek - pri najlepšej vôli neviem na toto odpovedať, určite sa pozriem na to kde to viazne,
každopádne sa na to pozriem. Jedno je isté, že valné zhromaždenie kvôli tomuto zvolané
nebolo.
Š. Bende Mgr. - predmetom mojej interpelácie je mestská autobusová doprava. Mestské
zastupiteľstvo prijalo uznesenie ešte v septembri ohľadom mestskej autobusovej dopravy
a z toho hľadiska by malo byť vypísané verejné obstarávanie. Moja interpelácia je kvôli tomu, že
som členom mestskej komisie rozvoja mesta a v rámci komisie rozvoja mesta bol pozmeňovací
návrh ohľadom podmienok a kvôli tomu interpelujem pána primátora, že v rámci toho uznesenie
do 30 dní malo byť vypísané verejné obstarávanie a zmluva so SAD, kto zabezpečuje
momentálne autobusovú dopravu je ešte v tomto roku, tak by som sa chcel opýtať, že z akého
dôvodu nebolo vypísané verejné obstarávanie do dnešného dňa, lebo sa to týka aj rozpočtu, čo
budeme prijímať v rámci tohto zasadnutia. Aj hlavný kontrolór konštatuje vo svojom odbornom
stanovisku rozpočtu aj teda vo výdavkovej časti, aj v tej časti by sme už mohli napísať cenu, čo
je vlastne príspevok mesta, čim by sme mohli znížiť aj výdavok mesta. Moja otázka v krátkosti
znie, prečo nebolo ešte do dnešného dňa vypísané verejné obstarávanie na mestskú
autobusovú dopravu.
V. Novák – je vypísané. Podrobnejšie informácie neviem. Je vypísané. Bolo to dvojfázovo,
najprv predbežná informácia bola zverejnená vo vestníku, teraz je aj v medzinárodnom vestníku
aj národnom vestníku verejného obstarávania.

5

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
____________________________________________________________________________________________

B. Keszegh – na margo tejto záležitosti by som chcel dodať toľko, že v septembri odznelo, že
mestské zastupiteľstvo bráni tomuto verejnému obstarávaniu a ani začiatkom decembra ešte
nebolo vypísané, vypísané to mohlo byť niekedy v týchto dňoch. Moja otázka sa týka ZŠ na Ul.
pohraničnej. Dozvedel som sa, že v súvislosti s touto školou, bol na návšteve mesta Dušan
Čaplovič, parlamentný poslanec. Zaujímavá bola reakcia, v novinách bola správa, že „slovenské
školy musia byť na národnostne zmiešanom území samozrejmosťou.“ Chcel by som poprosiť
vedenie mesta, pokiaľ je to možné upriamte pozornosť Dušana Čaploviča , že v Komárne
a všade inde je to samozrejmosťou. Nech nevytvára falošné informácie, lebo sú to falošné
informácie, ako keby slovenskí študenti v Komárne nemali najlepšie možnosti vzdelávať sa.
Hrdo môžeme povedať, že v Komárne funguje jedna z najlepších slovenských základných škôl
v kraji, ZŠ Komenského , takže je to až natoľko samozrejmá vec v Komárne, takže aby nechcel
poplašnými informáciami zakrývať skutočnosť, že „vďaka“ normatíve, by sme mali prijať
rozhodnutie. Bolo b veľmi dôležité a prosím vedenie mesta, aby presne informovalo vážených
pánov.
A. Marek – neviem komu sa vyjadril pán Čaplovič, nečítal som noviny. Len ten vie na to
odpovedať, kto to napísal. Bol tu minulý týždeň v pondelok na ZŠ Ul. pohraničnej a zaujímal sa
o stanovisko mesta, že aká je situácia o tom sme spolu hovorili. Ja hovorím len to, čo môže
počuť každý a je to publikovateľné aj medializovateľné. Povedal som aká je situácia, prebrali
sme to a povedal som, že ako vedenie mesta tak aj mestské zastupiteľstvo má jeden cieľ že
chce hľadať riešenie aby školu zachránili. O tomto sme sa rozprávali.
V. Novák – SAD – návrh som najprv predložil ja, neskôr pán poslanec Szabó Béla. Láskavo si
nemyslite, a Béla, ty určite nemyslíš vážne to čo si povedal, že to o čom rozhodneme koncom
septembra, to je 1. októbra pripravené, vypracované, prehodnotené. Vyžaduje si to niekoľko
týždňovú prípravu, prácu, totiž elektronické verejné obstarávanie na autobusovú dopravu v tejto
republike ešte nikto nerobil, my budeme prví. Po prvé. Po druhé. Vyhľadali sme viacerých
odborníkov, ktorý sa s týmto zaoberajú, ale za službu žiadali cca 10 000 Eur, tak sme od toho
odstúpili, nikde nevedeli garantovať 30-40 percentné šetrenie za tie štyri roky, preto nám to
trvalo tak dlho, preto sme pracovali na tom tak dlho a preto sme to chceli ešte v júni predložiť.
Všeobecne je potrebné vedieť, či je verejné obstarávanie úspešné či nie je, vyžaduje si to
viactýždňovú prípravu, kým presne vypracujeme, nie s tým je problém aby to bolo vypracované
v súlade so zákonom, ale s tým aby boli dobre stanovené podmienky, aby boli pre mesto
výhodné, aby sa nestalo, že to bude pre mesto nevýhodné. Preto vás prosím nehovorte, že sa
to dá za týždeň urobiť. Chápem názor, prijímam ho, len žiadam aby sme mali na zreteli, že je to
viacmesačná práca. Je evidentné, že keď v januári predložíme všetky návrhy, zaväzuje nás na
to uznesenie, ktoré sme pred dvoma týždňami prijali, zrejme, tam budeme vidieť aká veľká
práca je za tým a dúfam, že stanovíme prijateľné termíny na ich realizáciu.
É. Hortai – v súvislosti s interpeláciami odznelo, že na podané interpelácie a žiadosti nedostali
odpoveď. Pán primátor to vyvrátil, respektíve prosil, že nakoľko dostanú ústnu odpoveď,
písomnú už nech nedostanú. V zmysle zákona o verejnej správe kompetencie sa delia medzi
primátorom a poslancami. Primátorovi pomáha úrad pod jeho vedením, poslanci dostávajú
materiál, ktorý vypracoval úrad na základe pokynov pána primátora. Nakoľko poslanci musia
často prijať závažné rozhodnutia, preto si myslí, že je to opodstatnené keď poslanec žiada
ďalšie informácie a preto sú vlastne tieto interpelácie a otázky. Ja osobne, do 16. decembra od
začiatku tohto roka ani na jednu moju interpeláciu som nedostala odpoveď. Nakoľko ja sa
snažím zozbierať otázky aj klubu ohľadom určitých závažných otázok, skúsila som využiť zákon
o informáciách, ale žiaľ ani v zmysle tohto zákona som nedostala na každú moju otázku
odpoveď, respektíve materiály, ktoré sme považovali za dôležité k rozhodovaniu. Medzi inými,
na minulom zasadnutí zastupiteľstva, následne na zasadnutí rady, respektíve znova som
písomne žiadala od pána primátora, aby sme návrh na rozpočet dostali v excelovej, respektíve
vo wordovej tabuľke a nie len vo formáte PDF, aby sme mohli pripraviť prípadné pozmeňujúce
návrhy. Chcela by som sa opýtať, že prečo sme to nedostali. Viacerí poslanci namietali, priebeh
vybavovania žiadostí je troška zdĺhavý, jednak trvá dlhšie kým sa žiadosti týkajúce sa
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zastupiteľstva dostanú do zastupiteľstva, alebo sa ani nedostanú, respektíve už ako som
hovorila na interpelácie a otázky nepríde odpoveď. Žiadali sme pána primátora, aby sa pokúsil
tento problém vyriešiť, ale dodnes sa tak nestalo. Podstata mojej interpelácie je, že opakovane
žiadam pána primátora, aby žiadosti, ktoré dostanú, boli vhodným spôsobom, v zmysle zákona
evidované a čo najrýchlejšie postúpené pred zastupiteľstvo, pokiaľ si vyžadujú rozhodnutie
zastupiteľstva. Už tu odznelo od pána poslanca Gajdáča, a pán primátor tiež potvrdil, že
parkovacia spoločnosť poslala žiadosť na mesto stým aby túto žiadosť postúpili poslancom.
Prečo táto žiadosť nebola postúpená poslancom? Ešte čo sa týka COM-MÉDIE, prečo nedostali
čiastku, ktorá im zo zákona v rozpočte bola pridelená a tá informácia, ktorá tu už odznela, že
v pondelok tú čiastku dostanú, nie je dostačujúca, nakoľko vieme, že konkrétne Komárňanské
listy k tomu aby vyšli, je potrebné ich pripraviť po redakčnej stránke a treba ich aj vytlačiť. Podľa
môjho názoru, keď oni v pondelok dostanú peniaze, už to nebude postačujúce na to aby ročné
dokončili svoju prácu a plány. Takže mala som tri otázky. Prvá, že prečo sme nedostali rozpočet
vo worde, respektíve v exceli. Prečo som nedostala na moje interpelácie odpoveď. KOMVaK –
prečo nebol predložený návrh na riešenie vzájomnej pohľadávky medzi mestom a KOMVaKom
a v akom je to štádiu.
V. Novák – par. 12, odsek 3 rokovacieho poriadku presne určuje postup pri interpeláciách.
V tom prípade keď je odpoveď neuspokojivá na interpeláciu, tak má právo na písomnú odpoveď
v lehote do 30 dní. Čiže to neznamená, že na každú interpeláciu je potrebná písomná odpoveď,
taktiež neviem s tebou súhlasiť v tom, že si na žiadnu interpeláciu nedostala odpoveď. Tu sú
napísané v zápisnici z predošlých zasadnutí, v časti interpelácie, kde sme ti ústne odpovedali.
V tom máš ale pravdu, že poslanec má právo na písomnú odpoveď, keď poviem že s tým
nesúhlasí, vtedy nastáva druhá fáza a v lehote do 30 dní dostane písomnú odpoveď.
V spojitosti s interpeláciami, poslanci MOST-HÍD, nechcem menovať, lebo ich nechcem uraziť,
ale keď treba tak budem menovať, žiadajú uznesenia v zmysle informačného zákona č. 211, čo
majú na CD nosiči. Takéto žiadosti podávajú na úrad. Druhá vec: zápisnice. Taktiež to bola
tvoja interpelácia, v akej forme majú byť zápisnice, či táto tvoja požiadavka je oprávnená alebo
nie, o tom rozhodne pán primátor, ale teraz to nebola otázka, takže nebudem na to odpovedať,
ale to je neprijateľné, aby poslanci, ktorí sa prihlásia na overenie zápisnice, dva až tri mesiace
od vyhotovenia sa nedostavia overiť ju. Poviem mená? Poviem. Pán poslanec Cúth, ani po
troch smskách, ani po telefonáte, po mesiaci prišiel a povedal, že nepodpíše. Nie to je
podstatné či podpíše alebo nie, len žiadame aby prišiel. Bol taký poslanec, ktorý 2 a pól
mesiaca sa nedostavil pozrieť sa na zápisnicu. Keď je to príkaz, tak je to príkaz, ale obojstranne
by sme mali dodržať tieto záležitosti, lebo neustále sú interpelácie ohľadom zápisníc. Takto sa
nedá pracovať. Nikto nie je povinný podpísať zápisnicu, ale nech aspoň oznámi úradu svoj
zámer.
A. Marek – aj ja sa chcem ešte vrátiť k interpeláciám. Škoda, že sme nespočítali koľko žiadostí
ste poslali na úrad, ale myslím že okolo 20, skôr nad 20, ktoré ste žiadali v zmysle
informačného zákona. Vieš veľmi dobre, veď už si niekoľko rokov poslankyňa, bola si aj
zástupkyňa, že koľko je s tým práce, a teraz neviem, či si skutočne potrebovala tie informácie,
alebo si len chcela zamestnať úrad. To som len tak poznamenal. Na interpelácie si dostala
ústnu odpoveď. Ospravedlňujem sa, ak si na niektoré nedostala odpoveď, všetko urobíme preto
aby sa to neopakovalo. Žiadala si rozpočet v inom formáte, s odôvodnením, aby ste prípadne
mohli pripraviť pozmeňujúci návrh. Materiály ste dostali k dispozícii v takom formáte ako bol na
CD nosiči, zrejme to čo si žiadala je nad štandard a preto ste to tak nedostali. COM-MÉDIA –
bolo povedané, že peniaze dostanú, neviem čo by som ja k tomu ešte mal dodať. Ohľadom
KOMVaKu poprosím pána viceprimátora Szabóa.
B. Szabó – výkon uznesenia, v súvislosti s KOMVaKom, naďalej prebieha. Minulý týždeň sme
aj na zasadnutí MR povedali, že preto nevieme podať konkrétnu správu, lebo ešte to nie je
uzavreté. KOMVaK má určité stanovisko, úrad má určité stanovisko a kontrola prebieha. Je to
zdĺhavejší proces, kontroluje sa stav inventáru spred 10 rokov, čiže je zrejmé, že sa to nedá
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uzatvoriť za týždeň. Čo sa týka dlžoby, nemám pred sebou údaje, ale ak sa dobre pamätám je
to 830 tis. Eur , ktoré KOMVaK bude musieť vyplatiť mestu.
Š. Pásztor – každý tu vysvetľuje interpeláciu. V zákon je veľmi krátka definícia a nič viac.
Žiadam poslancov, aby rokovací poriadok Mesta Komárno, buď zmenili alebo spresnili, totiž
v zákone je uvedené: „ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa
výkonu ich práce.“ Dnes tu bola reč o všeličom inom, len nie o výkone. Ja nikomu neskáčem do
prejavu, prosím aby ste tento môj krátky prejav nekomentovali. Druhá vec. Žiadam
zastupiteľstvo aby prijali tú parlamentnú prax, že interpelácia je časovo obmedzená, na
interpeláciu dá odpoveď ten, kto vedie zasadnutie, v tomto prípade je to pán primátor,
a odpoveď sa nekomentuje, ale v parlamentnej praxi je to tak, že ten kto vedie zasadnutie sa
opýta, či bola odpoveď postačujúca, alebo nebola. Pozrite si parlamentné schôdze. Odpoveď
áno, alebo nie, ale žiadna konzekvencia. Prosím, premyslime to, aby sme nemuseli počas
štyroch rokov, pred každým zasadnutím zastupiteľstva usporiadať dlhú volebnú kampaň.
Dodržme to čo zákon povoľuje a využime to.
A. Marek – v poriadku, pristúpime k otázkam.
Á. Héder – volejbalová hala – na predošlom zasadnutí osobne pán primátor sľúbil že bude
zaradená do programu. Chcela by som vedieť v akom štádiu riešenia je táto záležitosť.
Dostávala som takú odpoveď, že preto nenapreduje táto záležitosť, pretože univerzita nedala
odpoveď na tú otázku, v akej forme by univerzita sprístupnila pre ostaných športovcov mesta
túto obnovenú volejbalovú halu. V júni sa zrodil list, v ktorom je napísaná presná odpoveď na tú
otázku, ale ešte aj odvtedy, v novembri, v októbri ba dokonca aj v septembri som dostala
vyhýbavú odpoveď. Čiže dôvod bol, že univerzita neposlala odpoveď. Júnový list a takisto celú
korešpondenciu dostal aj JUDr. Novák, zástupca primátora. Bola by som rada keby už konečne
odznela konkrétna odpoveď, buď taká, že univerzita nie je partnerom, nedáme im volejbalovú
halu na 30 rokov, alebo áno, dáme im za určitých podmienok, ale nech sa už niečo deje. Dobre
by bolo už po roku, po roku a pól dať bodku za touto záležitosťou.
A. Marek – s pánom rektorom so už hovoril na túto tému aj pred 25. novembrom a naposledy
na začiatku toho týždňa. Znova som mu položil otázku, ktorú sme vtedy prebrali. Ak nie len
univerzita bude používať tú telocvičňu, v tom prípade je mesto ochotné dohodnúť sa, keď aj
ostaní športovci mesta budú môcť využiť nejakým spôsobom tú telocvičňu, pretože patrila
mestu a športová hala nie je dostačujúca. Pán rektor mi vtedy povedal, čo som aj tu na
zastupiteľstve 25. novembra povedal, že sa pozrie za tým, aké možnosti podania projektu by
mala univerzita, prípadne aké iné zdroje by mohla využiť, toto bolo pred 25. novembrom.
Odvtedy som s ním hovoril začiatkom tohto týždňa, položil som mu otázku , práve preto, lebo
som vedel, že táto otázku tu zase odznie, aby som vedel odpoveď, lebo odvtedy sme spolu
nehovorili. Len telefonicky som s ním vedel hovoriť. Povedal, že tatko cez telefón je ťažko o tom
hovoriť a že ešte sa musí podrobnejšie za tým pozrieť. Ja to nemôžem zatiaľ predložiť, kým
nedostanem na to odpoveď. Čiže, nezabudlo sa na to, medzitým tam stavajú lezeckú stenu,
myslím že tento rok by ju mali aj dokončiť.
V. Novák - podľa môjho vedomie, naše podmienky sú stanovené a skutočne sa to už ťahá
vyše pól roka, ale je tu jeden list, možno o tom nevieš Ági, z 9. októbra 2007, kedy sa univerzita
obrátila na zastupiteľstvo so žiadosťou o prenájom, respektíve o predaj volejbalovej haly.
Pozreli sme si zápisnice, totiž poslanci boli oslovení, veľmi rád ti dám tento list s podpisom
vtedajšieho rektora doc. Sándora Alberta. Do zastupiteľstva sa táto žiadosť nedostala, pozreli
sme zápisnice. Áno treba to uzavrieť, ako si povedala, ale nie je to pól ročná záležitosť, ale
záležitosť, ktorá sa ťahá od roku 2007.
I. Dubány – chcem sa opýtať od pána prednostu, prečo sme nedostali materiály na zasadnutie
v takom formáte, v ktorom by sme vedeli pracovať. Neodznelo to prvý krát, ja osobne som to už
dvakrát žiadal na zastupiteľstve, na rade jedenkrát určite. Materiál, čo sa týka tabuliek, bol
pripravený v súbore excel, tak nechápem , prečo nemôžeme materiál dostať v tomto formáte
a len uznesenia aj vo formáte word. Takto doma vieme pripraviť prípadné pozmeňujúce návrhy,
vieme vytlačiť a týmto sa vyhneme problémom, že pozmeňujúce návrhy sú nečitateľné a pod.
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Mám pripravený návrh na uznesenie čo sa tohto týka a žiadam aby sme hlasovali
o nasledovnom návrhu: „ Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/žiada v zaslaných materiáloch na
CD nosičoch (materiály pre mestskú radu a mestské zastupiteľstvo) pre členov mestskej rady
a mestského zastupiteľstva všetky návrhy uznesenia zaslať vo formáte Wodr a prípadné
tabuľkové prílohy vo formáte Excel, B/ukladá Mestskému úradu postupovať v zmysle bodu A/.
Termín: priebežne od 1. 1. 2012, Zodpovedný: prednosta MsÚ.
Š. Pásztor - najprv sme otvorili diskusiu k otázkam a teraz už je z toho aj uznesenie, tak toto
už vonkoncom nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Už asi po tretíkrát žiadam, úrad, od 1. 1.
riadi primátor. V uznesení nemá byť „ukladá sa prednostovi“ ale „žiada primátora“. Zvyknime si
na to.
É. Hortai – pri interpeláciách som len toľko chcela ešte povedať, že ja som odpoveď
považovala za nedostatočnú a žiadam písomnú odpoveď.
I. Dubány - opravil som uznesenie, tak ako na to upozornil pán prednosta, čiže: „žiada pána
primátora mesta Komárno a zodpovedný bude primátor mesta Komárno“.
/Výsledok hlasovania č. 6/
návrh I. Dubány

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

14
0
3
3
20 návrh je schválený

É. Hortai – Mám tri otázky, na ktoré som ešte koniec koncov nedostala odpoveď . Prečo
spoločnosť COM-MÉDIA nedostala v rozpočte schválené finančné prostriedky, tak ako iné
organizácie. Moja druhá otázka je, že prečo sme nedostali list, ktorý poslala spoločnosť City
parking. A tretia. Už tu odznelo, že mesto má vypracované podmienky ako by si vedelo
predstaviť spoločné užívanie volejbalovej haly, lebo vysvitlo, že zrejme od tohto záleží
vyriešenie celej záležitosti. Chcem sa opýtať, či univerzite už boli doručené tieto podmienky na
posúdenie.
A. Marek – volejbalová hala – už som o tom hovoril. Môžem spresniť. Aj ja som čakal, že
dostanem odpoveď. V poriadku. Nepočkáme na odpoveď pána rektora, ale pošleme mu naše
podmienky. City parking – preto sme nepostúpili pred zastupiteľstvo, lebo sme považovali za
potrebné aby to bolo najprv prerokované v komisiách, ale nie je problém, môžeme to rozdať aj
teraz aj keď rokovať o tom nebudeme. COM-MÉDIA – neviem akú odpoveď čakáš ešte, veď
bolo povedané, že v pondelok dostanú tie peniaze.
J. Nagy – čo sa týka COM-MÉDIE postupne zaraďujeme faktúry na preplatenie. Vy rozdelíte
také príjmy, ktoré ešte do mestskej pokladne ani nepribudli. V pondelok ešte preúčtujeme
peniaze COM-MÉDII, pre Comorra Servis a ostatným, kde ešte dlhujeme. Univerzita – tu je list
od pána rektora, načrtne 5 verzií, v každej hovoríme o výdavkoch a nakoniec povie, že
univerzita nemá peniaze. Prebiehajú rokovania medzi univerzitou a primátorom, ale keď na
konci listu je uvedené, že nie sú peniaze, tak potom ako to chcú urobiť? Tu mám ten list.
Môžete si pozrieť.
Cs. Cúth – hoci som bol prihlásený na faktickú ešte pred návrhom pána poslanca Dubánya.
Keď som už raz teraz dostal slovo, len toľko žiadam od pána primátora, nakoľko o vymenúva
viceprimátorov, aby požiadal pána viceprimátora Nováka, aby prestal s osočovaním,
a bagatelizovaním záležitostí.
Á. Héder – volejbalová hala – pán Jenı Nagy mi už aj to raz povedal, že to by bolo
najjednoduchšie keby univerzita kúpila volejbalovú halu. Univerzita nikdy netajila, že keby
mesto bolo ochotné dať do prenájmu, tak potom by univerzita mohla podať projekt v tejto veci.
Také to je jednoduché, pán Jenı Nagy.
A. Marek – preto ja osobne som oslovil pána rektora, aby sme o tom rokovali aby tu zbytočne
neprebiehali všelijaké odkazovania. Ja nezdržiavam túto záležitosť. Len toľko som chcel.
Ďakujem. Týmto sme skončili interpelácie a otázky, môžeme prejsť na ďalší bod rokovania.
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K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení
/Výsledok hlasovania č. 7/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

6
1
10
2
19 návrh neprešiel hlasovaním

K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
I. Andruskó – pozmeňujúci návrh na rozšírenie uznesenia: „ Mestské zastupiteľstvo
v Komárne A/ berie na vedomie Informatívnu správu hlavného kontrolóra Mesta Komárno
o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie, B/konštatuje, že kontrolami bolo zistené
porušenie zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, C/žiada primátora predložiť
mestskému zastupiteľstvu písomnú správu 1. o prijatí nápravných opatrení na nápravu
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolóu a na odstránenie príčin ich vzniku, 2.
o splnení nápravných opatrení, 3. o určení osobnej zodpovednosti za nedostatky zistených
následnou finančnou kontrolou a upletnení opatrení voči nim podľa osobitných predpisov,
v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín: nasledujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva“.
/Výsledok hlasovania č. 8/
návrh I. Andruskó

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

13
0
2
4
19 návrh je schválený

K bodu číslo 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012
/Výsledok hlasovania č. 9/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

15
0
0
4
19 návrh je schválený

K bodu číslo 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 29/2008 miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
/Výsledok hlasovania č. 10/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

10

10
0
10
0
20 návrh neprešiel hlasovaním
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K bodu číslo 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2011, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Mesta Komárno v znení VZN č.
4/2010
/Výsledok hlasovania č. 11/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

20
0
0
0
20 návrh je schválený

K bodu číslo 8 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra trojročného programového
rozpočtu mesta na roky 2012-2014
/Výsledok hlasovania č. 12/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
0
18 návrh je schválený

K bodu číslo 9. Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014
B. Keszegh – návrh: 250 000 Eur – športový fond; v rámci kultúrneho fondu vytvoriť novú
položku festivalový fond so sumou 15 000 Eur na ťarchu účtu: Vymáhanie pohľadávok za
predošlé obdobie, túto položku by sme zvýšili o 25 000 Eur a tým pádom by to bolo
vykompenzované v rámci rozpočtu.
L. Gyırfy – návrh na uznesenie k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky
2012-2014: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje 1. Programový rozpočet Mesta
Komárno na rok 2012, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 18.086.961 Eur, 2. Zoznam priorít
kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2012 podľa Prílohy č. 3a, ktorá je súčasťou tohto
uznesenia, B/ berie na vedomie 1. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2013, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 18.300.644 Eur, 2. návrh Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2014, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 18.300.644 Eur, C/žiada MUDr.
Antona Mareka, primátora mesta Komárno o viazanie bežných výdavkov rozpočtu Mesta
Komárno a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2012 tak, aby
výdavky bežného rozpočtu k 30. sept. 2012 nepresiahli 68%.“
- návrh na uznesenie k prijatiu kontokorentného úveru pre Mesto Komárno: Mestské
zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje podpísanie úverovej zmluvy na poskytnutie
kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo výške 700.000 Eur na vyrovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2012 s tým, že úver bude
splatený do 31. decembra 2012 s bankou VÚB, a.s. Bratislava, B/súhlasí so zabezpečením
úveru podľa zmluvy o úvere vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Komárno
a posdpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom
Komárno a VÚB, a.s. Bratislava, C/žiada MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
1. podpísať zmluvu o poskytnutí úveru a realizovať čerpanie úveru v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, 2. podpísať dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia. Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia a priebežne v roku 2012. Zodpovedný:
prednosta MsÚ.“
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M. Mácza – návrh: 5.000 Eur, ako základ, na propagáciu historických pamiatok a cestovného
ruchu mesta; - vytvoriť turistický informačný úrad.
O. Gajdáč – návrh: z kapitoly 6 Vzdelávanie, čo je v bežných výdavkoch školy, organizácia
kompetencia MŠ, CVČ a ZSS, čo je rozpočet 2.923.012 Eur, 10.000 Eur presunúť ešte do
kapitoly bežné výdavky 6.1 ZUŠ, teda Základná umelecká škola a zvýšiť ich rozpočet zo 460 na
470 tis. Eur; - aby v rozpočte bola rezerva na nepredvídané udalosti, havarijné stavy, prípadne
5% na financovanie nejakých výziev eurofondov; - žiadam slovo pre pani riaditeľku Zariadenia
pre seniorov (pani Hervayová).
/Výsledok hlasovania č. 13/
slovo pre pani Hervayovú

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

20
0
0
4
24 návrh je schválený

L. Gyırfy – ako predkladateľ pozmeňujúceho návrhu, prijímam návrhy poslancov B. Keszegha,
M. Máczu a O. Gajdáča.

/Výsledok hlasovania č. 14/ - neplatné hlasovanie – porucha hlasovacieho prístroja.
PN L. Gyırfy
/Výsledok hlasovania č. 15/
PN L. Gyırfy - rozpočet

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

14
1
9
0
24 návrh je schválený

/Výsledok hlasovania č. 16/
PN L. Gyırfy – kontokorentný
úver

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

15
0
9
0
24 návrh je schválený

K bodu číslo 10 Návrh na zlepšenie informovanosti občanov mesta Komárno o veciach
verejných - COM-MEDIA s.r.o.

B. Keszegh – poslanecký návrh na zlepšenie informovanosti občanov mesta Komárno
o veciach verejných: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne 1. ukladá Mestskému úradu
v Komárne a) Vypracovať skrátenú formu prijatých uznesení v presnom znení do 5 dní po ich
podpísaní a doručiť ich spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. za účelom zverejnenia v nasledujúcom
vydaní Komárňanských listov. b) menovať osobu zodpovednú za obsahovú náplň webovej
stránky Mesta Komárno. Úlohou zodpovednej osoby bude zabezpečenie nestrannosti,
objektívnosti a verejnoprávneho charakteru tejto stránky, zabezpečiť zverejnenie stanovísk
a názorov ku všetkým zverejneným problematikám všetkých dotknutých subjektov v rovnakom
rozsahu. V prípade zverejnenia subjektívneho názoru dotknutého subjektu je potrebné uviesť
meno a funkciu autora zverejneného článku. Zodpovedný: primátor mesta. 2. Štatutárnemu
12

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
____________________________________________________________________________________________

orgánu a redakciám spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. Komárno a) Striktné zabezpečenie
verejnoprávneho charakteru Komárňanských listov a Mestskej televízie. Ku každej spracovanej
téme je potrebné zabezpečiť a zverejniť stanoviská všetkých dotknutých strán v rovnakom
rozsahu. Pri spracovaní témy týkajúcej sa samosprávy mesta Komárno, musí byť zabezpečený
rovnaký rozsah na prezentáciu svojho stanoviska a názoru pre každú politickú frakciu
a nezávislého poslanca. Vo volebnej kampani musí byť zabezpečený rovnaký priestor pre
všetkých kandidátov a politické subjekty. b) Vyhotoviť nahrávky všetkých zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Komárne a všetkých tlačových konferencií týkajúcich sa práce samosprávy
mesta Komárno a tieto nahrávky zverejniť na dostupnej webovej stránke (dostupnom
internetovom portáli) v spracovanej forme, dostupných podľa jednotlivých tematík. Dve
vyhotovenia celej nahrávky zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne odovzdať
Mestskému úradu v Komárne do 5 dní od ukončenia zasadnutia ako prílohu zápisnice na
vhodnom nosiči. c) Zabezpečiť zverejnenie prevádzkového času službukonajúcich lekární
v Komárňanských listoch a v Mestskej televízii, ako aj ďalších dôležitých verejných informácií
podľa pokynov dozornej rady spoločnosti. d) Počas volebných kampaní parlamentných,
župných alebo miestnych volieb je zakázané zúčastniť sa redakčných úloh tým osobám, ktorí sú
členmi politických strán a hnutí, alebo sú členmi Mestského zastupiteľstva v Komárne. Tieto
osoby nemôžu vystupovať v Mestskej televízii a nemôžu zverejňovať články v Komárňanských
listoch počas kampane. Zodpovedný: konateľ spoločnosti. 3. Dozornej rade spoločnosti
COM-MÉDIA s.r.o. a) Sledovať a mesačne vyhodnocovať obsah Komárňanských listov
a Mestskej televízie za uplynulé mesačné obdobie s dôrazom na dodržiavanie verejnoprávneho
charakteru relácií a vydaní dvojtýždenníka. V prípade porušenia ustanovení uvedených v tomto
uznesení dozorná rada písomne upozorní štatutára a príslušnú redakciu spoločnosti na
porušenie povinností a podá písomnú správu na nasledujúcom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Komárne. Pri opakovanom porušení povinností mestského zastupiteľstvo určí
osobnú zodpovednosť a uloží finančnú sankciu voči zodpovednej osobe alebo spoločnosti na
úkor mesačnej dotácie od Mesta Komárno, ako zakladateľa. b) Sledovať a mesačne
vyhodnocovať obsah webovej stránky Mesta Komárno s dôrazom na dodržanie
verejnoprávneho charakteru stránky a na dodržanie ustanovení bodu 1. ukladacej časti tohto
uznesenia. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto uznesenia, dozorná rada
písomne upozorní primátora mesta a podá písomnú správu na nasledujúcom zasadnutí
Mestskému zastupiteľstvu v Komárne. Zodpovední: členovia dozornej rady.
Pán poslanec Béla Keszegh stiahol tento návrh z rokovania MZ s tým, aby bol
prerokovaný, doplnený na zasadnutiach komisií a následne predložený MZ.

K bodu číslo 11 Správa odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejne súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 17/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
1
4
22 návrh je schválený

K bodu číslo 12 Žiadosti a návrhy v bytových veciach
TE 567/2011 Žiadosť o prenájom bytu v DOS – Ladislav Molnár
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/Výsledok hlasovania č. 18/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

K bodu číslo 13 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
TE-585 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 19/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-586 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 20/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-587 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 21/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-588 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 22/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-589 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 23/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
14
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Prítomní:

22 návrh je schválený

TE-590 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy – Óvoda, Ul. K. Kacza 33, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 24/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-591 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 25/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-592 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 26/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-593 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 27/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

TE-594 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 28/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

15

19
0
0
3
22 návrh je schválený
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TE-595 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ulica 1, Komárno – Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 29/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-596 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa)
Materskej školy – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 30/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

TE-597 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 31/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-598 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Centra voľného času - Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 32/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-599 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 33/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

16

18
0
0
4
22 návrh je schválený
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TE-600 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 34/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

TE-601 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 35/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-602 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 36/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-603 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 37/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
1
3
22 návrh je schválený

TE-604 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 38/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

TE-605 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia
správa) Základnej umeleckej školy - Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
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/Výsledok hlasovania č. 39/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
0
3
22 návrh je schválený

K bodu číslo 14 Žiadosti a návrhy v majetkových veciach
TE-124 Mgr. Emese Halászik - žiadosť o odkúpenie pozemku
/Výsledok hlasovania č. 40/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

TE-129 Mgr. Bc. Viktória Sláviková - žiadosť o predaj časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 41/
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 6
Prítomní:
22 návrh je schválený
TE-408 D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na pozemok
/Výsledok hlasovania č. 42/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

16
0
0
6
22 návrh je schválený

TE-562 MUDr. Peter Stráňovský - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
/Výsledok hlasovania č. 43/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

17
0
0
5
22 návrh je schválený

TE-345 Mgr. Viera Miklášová a Ing. Marián Mikláš - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely

/Výsledok hlasovania č. 44/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

6
1
8
7
22 návrh neprešiel hlasovaním

TE-378 PALATINUS - žiadosť o výpožičku časti pozemku
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/Výsledok hlasovania č. 45/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
0
4
22 návrh je schválený

TE-384 Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiadosť o odpredaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 46/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

1
2
16
3
22 návrh neprešiel hlasovaním

TE-401 Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve
/Výsledok hlasovania č. 47/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

20
0
0
2
22 návrh je schválený

TE-403 Pavol Bajza - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 48/
návrh MsÚ

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
1
3
22 návrh je schválený

TE-404 Ing. Margita Pémová , Ágnes Zsidek, Gabriela Peredy a Eva Antalová - žiadosť o
zámenu nehnuteľností
/Výsledok hlasovania č. 49/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
1
3
22 návrh je schválený

TE-406 Ing. Zdenek Jedlička a Ing. Svetlana Jedličková - žiadajú o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 50/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

14
0
5
3
22 návrh je schválený

TE-543 Juraj Miklós - žiada o dlhodobý prenájom nebytových priestorov
Návrhy do komisie:
19
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B. Szabó – návrh: Ing. Gabriel Dékány,
O. Gajdáč – návrh: Ing. Konštantín Glič,
E. Hortai – návrh: Mgr. Štefan Bende,
Š. Pásztor – návrh: za úrad – Ing. Katarína Prodovszká, Adriana Gerencsériová.
/Výsledok hlasovania č. 51/
celé uznesenie

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

20
0
0
2
22 návrh je schválený

TE-544 Kemal Čako - žiada o prenájom časti pozemku
I. Dubány – PN k návrhu KRM v bode A/1 – zmeniť text „ ... na dobu určitú 5 rokov“ na „ dobu
neurčitú, s výpoveďou lehotou 3 mesiace“. Ďalšie bez zmeny.
/Výsledok hlasovania č. 52/
návrh KRM - PN Dubány

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

16
0
4
2
22 návrh je schválený

TE-545 Adrián Šátek - žiada o predaj pozemkov
/Výsledok hlasovania č. 53/
návrh MsÚ

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

19
0
2
1
22 návrh je schválený

TE-546 Jozef Jeremiáš - žiada o vydanie vyjadrenia
/Výsledok hlasovania č. 54/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

21
0
0
1
22 návrh je schválený

TE-557 Andor Méhes - žiada o výpožičku časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 55/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

18
0
3
1
22 návrh je schválený

TE-560 Ing. Jozef Lisz - žiada o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 56/

Za:
Proti:
Zdržal sa:

18
0
2
20
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Nehlasoval:
Prítomní:

2
22 návrh je schválený

TE-561 Ing. Jozef Lisz - žiada o predaj pozemku, novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 57/
návrh MsÚ

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

10
0
8
4
22 návrh neprešiel hlasovaním

/Výsledok hlasovania č. 58/
návrh KRM

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

11
2
5
4
22 návrh neprešiel hlasovaním

TE-563 Ján Kolarovský a manželka Mária Kolarovská - žiadajú o predaj pozemku
J. Nagy – stiahol materiál z rokovania, nakoľko ide o susednú parcelu vedľa Ing. Jozefa Lisza.
Materiál predloží na budúcom zasadnutí.
TE-574 COM-KLIMA, s.r.o., a Ondrej Šeben - žiadajú o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
/Výsledok hlasovania č. 59/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

22
0
0
0
22 návrh je schválený

TE-575 Erika Donovan - žiada o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 60/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

22
0
0
0
22 návrh je schválený

TE-576 István Fekete - žiada o predĺženie prenájmu pozemku
É. Hortai – PN – predĺženie prenájmu na dobu určitú 20 rokov s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
Á. Héder – PN – predĺženie prenájmu na dobu určitú 5 rokov s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
/Výsledok hlasovania č. 61/
PN Hortai

Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
0
7
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Nehlasoval:
Prítomní:

1
22 návrh je schválený

TE-580 VAMITE s. r. o., - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 62/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

22
0
0
0
22 návrh je schválený

TE-617 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
/Výsledok hlasovania č. 63/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

20
0
0
2
22 návrh je schválený

TE-622 Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku
p.č. 9614/49 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno
/Výsledok hlasovania č. 64/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

22
0
0
0
22 návrh je schválený

K bodu číslo 15 Rôzne
J. Nagy – predložil návrh na zmenu uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 124/2011 zo dňa 31.
marca 2011 v znení uznesenia číslo 366/2011 zo dňa 20. a 25. októbra 2011 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje podľa § 9, ods. 2 písm. e) zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými
právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o vecnom
bremene na pozemok, parcely registra „C“ č. 140/12 o výmere 167 m2, zastavaná plocha,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36554758 – 51/2011 zo dňa 28. júna 2011,
vytvorenej z parcely registra „C“ č. 140/1 o výmere 4616 m2 , ostatná plocha, vedenej na LV
6434 v k.ú. Komárno na zabezpečenie práva vstupu, prechodu peši a zachovanie miesta
uloženej 1,95 m vysokej bronzovej sochy herca Attilu Kaszása v prospech vlastníka sochy
PALATINUS, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno, zaregistrované
na Ministerstve vnútra SR 30. decembra 1999 pod. č. VVS/1-900/90-16178, za nasledovných
podmienok: -vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne, -viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy
o vecnom bremene je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o vecnom bremene, B/ žiada MUDr.
Antona Mareka, primátora mesta Komárno zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy
o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. Termín: 30 dní od schválenia
uznesenia.”
/Výsledok hlasovania č. 65/

Za:
Proti:

21
0
22
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Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

0
1
22 návrh je schválený

Gy. Batta – len by som chcel informovať milých kolegov, že spoločnosť COM-MÉDIA dostala
povolenie, licenciu od príslušného orgánu na prechod digitalizácie, ale ticho podotýkam, ako
vidím náš znížený rozpočet, neviem, či vôbec niekedy prejdeme na tento systém.
Š. Bende, Mgr. – chcel by som predložiť návrh na uznesenie: „ Mestské zastupiteľstvo
v Komárne A/ konštatuje, že pre efektívnejšiu činnosť samosprávy je dôležitá znalosť obsahu
a cieľov vypísaných výziev v rámci príslušných operačných programov, B/ žiada MUDr. Antona
Marek, primátora mesta Komárno 1. predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
informatívnu správu o výzvach vypísaných na projekty vhodné pre obce a mestá, financované
EÚ alebo ústrednými orgánmi štátnej správy, a o podaných, resp. pripravených žiadostiach
mesta v roku 2011 a 2012,2. v prípade nepodania žiadostí na vypísané výzvy, informovať
mestské zastupiteľstvo o dôvodoch nepodania žiadosti. Termín: 30. 06. 2012.”
/Výsledok hlasovania č. 66/

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Prítomní:

15
0
6
1
22 návrh je schválený

Sz. Ipóth – Vážený pán primátor, vážení poslanci chcel by som každému popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
O. Gajdáč – Ja viem, že je december, ale obávam sa toho, že zase sa zobudíme v máji
a nebudeme vedieť čo urobiť s kúpaliskom. Ja už pred rokmi som presadzoval jeden názor,
alebo postoj, že dať kúpalisko do prenájmu niekomu v podnikateľskej sfére, ktorý by ho
spravoval. Myslím, to úplne vážne, aby sme zvážili do najbližšieho zasadnutia, pretože mesiace
idú, kúpalisko, myslím si, že všetci chceme udržať a v januári je najvyšší čas, ak sa tak
rozhodneme, aby sme tento zámer zverejnili, samozrejme ak sa stým stotožní väčšina, ak nie
môžeme robiť s kúpaliskom niečo iné, ja som za, ale myslím si, že keby sme to dali do
prenájmu, v tom prípade mesto nemá žiadne investície a kúpalisko by fungovalo a je to aj
v rámci úsporných opatrení.
K. Glič - mal som tu agendu energetiky a rozvoja cestovného ruchu, ale rad si to nechám
nabudúce. Mal by som predsa jednu poznámku, nesedím tu dlho a tak mi bolo trošku trapné, že
prišli riaditelia základných škôl a kým sme riešili my tu interpelácie, všetci sa zdvihli a odišli a ja
som sa tak trošku aj hanbil. Poprosil by som, aby sme našli taký nejaký spôsob aby sme sem
tých ľudí pozvali tak, aby nám neušli.
K bodu číslo 16 Záver
Primátor mesta MUDr. Anton Marek sa každému poďakoval za účasť, ukončil zasadnutie
a zároveň každého pozval na slávnostnú recepciu do Reštaurácie Klapka.

...............................................
Ing. Štefan Pásztor
prednosta MsÚ

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

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

………………………………….
Mgr. Imre Andruskó
Zapísala: Anna Szabóová

Poznámka: Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme, zvukový záznam je prístupný na
sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom úrade v Komárne.

Dňa 20. februára 2012 Mgr. Imre Andruskó, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 15. decembra 2011, nepodpísal zápisnicu z toho
dôvodu, že nie je vyhotovená v súlade s interpeláciou poslankyne Éva Hortai zo dňa 26. mája
2011, kedy žiadala zabezpečiť, aby bola vyhotovená a predložená na overenie presná
zápisnica, s presným (neskráteným) obsahom rokovania mestského zastupiteľstva.

Ing. Gabriel Dékány, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 15. decembra 2011, podpísal zápisnicu dňa 02. 03. 2011.
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