MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 65299/52593/OOP-ZP2/2012

Komárno, 11. októbra 2012

ZÁPISNICA
Z 23. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 11. OKTÓBRA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
23. 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.
Ospravedlnený: MUDr. Peter Tóth – poslanec MZ, Mgr. Zoltán Pék – konateľ COM-MÉDIA,
spol. s r.o..
Neskôr príde: Ing. Imrich Dubány.
Neprítomní: Ing. Gabriel Dékány, JUDr. Mária Kanthová.
Ďalší prítomní:
-

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

Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov pri otvorení
rokovania: 19. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Anna Szabóová.
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého
programu
Overovatelia zápisnice: - Mgr. Imre Andruskó,
- Ing. László Gyırfy.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
overovatelia
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :2
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 851/2012)
Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia, vyzval prítomných
poslancov na predloženie pripomienok a návrhov k programu.

1

É. Hortai - dnes o piatej hodine bude otvorenie jubilejnej výstavy Tibora Kopócsa. Chcela by
som navrhnúť, aby sme od 16:45 mali prestávku, aby ten kto má záujem sa mohol zúčastniť na
otvorení tejto výstavy.
B. Keszegh - chcem navrhnúť, aby sme do programu zasadnutia zaradili interpelácie.
A. Marek – o návrhu pani poslankyne Hortai ani nemusíme zvlášť hlasovať. Je to samozrejmé,
o 16:45 budeme mať približne hodinovú prestávku. Hlasujem o návrhu pána poslanca
Keszegha.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
návrh B. Keszegh – interpelácie
Za
:10
Proti
:1
Zdržal sa
:7
Nehlasoval :3
Prítomní
:21 návrh neprešiel hlasovaním

/Výsledok hlasovania č. 3/:
celý program zasadnutia
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 852/2012)
Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello
3. Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej pevnosti
4. Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
5. Infromatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Správa kontroly v príspevkovej organizácie Comorra Servis
7. Financovanie mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis
8. Viazanie výdavkov programového rozpočtu r. 2012
9. Upravený návrh na prijatie úveru
10. Rôzne
11. Záver
K bodu číslo 2 Návrh na menovanie členov orgánova neziskovej organizácie Pro Castello
Predkladateľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, vedúci OVVaSP
I. Andruskó – chcel by som sa vyjadriť k časti A/ uznesenia, kde je uvedená správna rada,
revízor a riaditeľ. V prvom kole by som chcel navrhnúť, s prihliadnutím na pomer zloženia
zastupiteľstva, že dvoch členov do dozornej rady by navrhla frakcia MOST-HÍD, dvoch členov
nezávislí a jedného člena MKP-SMK s tým, že my samozrejme akceptujeme, že revízor, ako aj
doteraz, by zostal Szabó Béla, zástupca primátora, pokiaľ to vezme. A čo sa týka riaditeľa, tu
odznelo, že si ho zvolí správna rada, ale ja som o tom presvedčený, že lepšieho človeka na
tento post, ako je pán Gráfel, by sme nenašli. Žiadam dve hlasovania. Prvé hlasovanie by bolo
o pomere návrhov, čiže 2-2-1 a keď toto prejde, tam by som dal návrh na dvoch členov do
správnej rady a žiadam aj ostatné frakcie aby tak urobili.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh I. Andruskó – návrhy v pomere 2-2-1
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
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Nehlasoval
Prítomní

:1
:21 návrh je schválený

O 13:25 prišla pani poslankyňa JUDr. Mária Kanthová.
Návrhy na zloženie správnej rady:
I. Andruskó: navrhujem Évu Hortai a Csabu Cútha
O. Gajdáč: navrhujem Štefana Zábojníka a Štefana Bendeho, staršieho
B. Szabó: navrhujem Mihálya Máczu a ak ma ctené zastupiteľstvo poverí s funkciou revízora,
tak v tom prípade prijímam tento post.
V. Novák – chcem sa opýtať od pána Gráfela, nakoľko bývalý pán primátor bol v správnej rade,
že akú funkciu tam mal? Či táto funkcia je daná, alebo to bola náhoda? Chcel by som to vedieť,
lebo teraz sme o funkcii primátora nehovorili, lebo tu odzneli návrhy, ale o jeho úlohe sme
nehovorili. Prosím aby si nám ozrejmil, či to súvisí s funkciou, alebo so schopnosťami?
Ľ. Gráfel – na túto otázku z legislatívneho hľadiska neviem odpovedať, z praktického hľadiska
pán primátor vykonával predsedu správnej rady, ktorý bol v podstate zvolený samotnou
správnou radou ako predseda. Čo sa týka bežnej činnosti tejto neziskovej organizácie počas
roka, štatutár je ten, ktorý podpisuje či už žiadosti, či už ďalšie záležitosti a štatutárom je
v podstate ako výkonný riaditeľ tejto neziskovej organizácie. Samozrejme, že činnosť tejto
neziskovej organizácie podlieha pod kontrolu revízora a hlavne tak pod kontrolu správnej rady
a správna rada ako taká schvaľuje rozpočet, schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a tieto
dokumenty samozrejme že podpisuje predseda správnej rady.
V. Novák – v tomto prípade navrhujem, ako piateho, pána primátora, aby sme o ňom hlasovali.
I. Andruskó – požiadavka pána viceprimátora je oprávnená, nepochybuje, ale myslím si, že to
malo odznieť ešte pred tým ako sme hlasovali o pomeroch. Odznelo päť mien a teraz odznelo
šieste meno, v tomto prípade pri hlasovaní jedno meno vypadne.
O. Gajdáč – ja si myslím, že pán primátor by tam mal byť. Ja, v podstate nemám problém môj
návrh stiahnuť na základe toho a dohodnúť sa na tých piatich ľuďoch. My, ako nezávislí,
jedného z tých dvoch dáme pána primátora. Štefan Zábojník mi naznačuje, že on dobrovoľne
odstupuje v prospech pána primátora, čiže návrh mením, pán primátor a pán Bende.
A. Marek - hlasujeme naraz o návrhu na uznesenie s nasledovným zložením: Správna rada:
Hortai, Cúth, Bende st., Mácza a primátor, Revízor: Béla Szabó, Riaditeľ: Ľudovít Gráfel.
/Výsledok hlasovania č. 5/:
návrh na uznesenie doplnený o zloženie správnej rady, revízora a riaditeľa
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:22 návrh je schválený (č. uznesenia 853/2012)
K bodu číslo 3 Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy
novej pevnosti
Predkladateľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, vedúci OVVaSP
/Výsledok hlasovania č. 6/:
návrh na uznesenie
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:22 návrh je schválený (č. uznesenia 854/2012)
K bodu číslo 4 Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora
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M. Kanthová – v prvom rade by som chcela povedať, že pán zástupca primátora skutočne nás
aj mailom aj telefonicky upozornil, ale čo zazlievam, je to, že z materiálov na zasadnutie MZ sa
musím dozvedieť, že som si nesplnila nejakú povinnosť. Očakávala by som, v takomto prípade,
že ešte pred doručením materiálov na MZ mi oznámia túto skutočnosť. V prvom rade by som
chcela vyhlásiť, že ja som 10 dní pred termínov odovzdala moje daňové priznanie a ešte k tomu
na sekretariáte. Je pravda, že som nepočkala na zaevidovanie. Telefonicky mi zavolala
Zsuzsanna Molnár, že mám chybu v podaní a dobre by bolo, keby som prišla a opravili by sme
chyby. Chcela by som zdôrazniť, že aj na tento prípad sa vzťahuje konkrétny zákon, ktorý
hovorí, že do 31. marca treba podať daňové priznanie, ale podľa občianskeho zákonníka je
platný § 122, ktorý hovorí, že keď tento deň padne na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, v tom
prípade posledný deň prejde na nasledujúci prvý pracovný deň a v tomto roku to bol 2. apríl.
Podľa môjho názoru, chcem poprosiť pána primátora, aby umožnil, aby sme sa opýtali
Zsuzsanny Molnár, že či som ja skutočne odovzdala 2. apríla, alebo že som vtedy odovzdala už
opravenú verziu. Podľa môjho názoru, keď sa mohli ešte daňové priznania odovzdať 2. apríla,
tak si myslím, že aj majetkové priznanie sa takisto mohlo ešte vtedy včas odovzdať.
J. Bača – veľmi v krátkosti. Chcel by som poďakovať za svedomitú práca pána viceprimátora.
Naozaj veľakrát mi volá aj úrad mi veľakrát volá, je to moja nezodpovednosť. Súhlasím s tým,
že som podal po termíne. Myslím, že sme poslali jedno zlé elektronickou formou a neopravili
sme to načas. Čiže v mojom prípade sa jedná o opakujúci sa jav a poprosím kolegov aby ste
odsúhlasili v mojom prípade určite návrh na uznesenie, aby som sa možno z toho poučil do
budúcnosti. Teraz nie som sarkastický, ale viem, že som pochybil. Druhá vec je, že samozrejme
súhlasím s tým, čo odznelo, čo som chcel potvrdiť aj Bélovi, ktorý vždy obhajuje a snaží sa
pomôcť, ale v tomto prípade je to naozaj tak, že zastupiteľstvo môže a v mojom prípade by som
poprosil, keby potvrdilo moju chybu a dúfam, že tých 170 eur bude použitých v zmysle nejakého
vyššieho cieľa ako ohodnotenie našej práce, ktorú tu nechcem sám hodnotiť.
I. Andruskó – chcel by som navrhnúť Bélovi, predsedovi komisie, aby stiahol bod C/, ak tu
skutočne bol ten problém, že JUDr. Kanthová včas podala svoje podanie, môžeme o tom
hlasovať najbližšie. Komisia preskúma, že čo sa naozaj stalo a najbližšie, poprosím pána
viceprimátora aby predložil tento materiál na hlasovanie.
B. Szabó – prijímam návrh Imra Andruska a sťahujem návrh na uznesenie, ktorý sa
vzťahuje na JUDr. Kanthovú, ale musím dodať, že neviem akým spôsobom chce komisia
preskúmať či to bolo alebo nebolo skutočne tak. Totiž ja som predtým, ak sa pani doktorka
dobre pamätá, som ti deň, dva pred termínom volal a upozornil ťa, že zajtra je posledný
termín.
/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený (č. uznesenia 855/2012)
/Výsledok hlasovania č. 8/:
návrh na uznesenie (Juraj Bača)
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:3
Nehlasoval :3
Prítomní
:22 návrh je schválený (č. uznesenia 856/2012)
A. Marek – o návrhu na uznesenie, ktorý sa vzťahuje na pani poslankyňu Kanthovú, nebudeme
hlasovať. Celé to preskúmame, prehodnotíme.
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K bodu číslo 5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta
M. Csintalan – čo sa týka kontroly spoločnoti COM-VARGAS, tam bol termín vykonania
kontroly do 20. októbra, z mojej strany do tohto dátumu môže prebehnúť prerokovanie
materiálu. Ak nie je viac otázok, tak nakoniec by som chcel povedať že mestské zastupiteľstvo
ako podmienku prijatia uznesenia, ktoré sa týka vybudovania elektrického káblového vedenia
v prospech ZSE k budove tzv. Ruského domu v parku Anglia, na vlastné náklady súčasného
majiteľa, dalo vykonanie kontroly dodržania platných právnych predpisov pri kúpe obytného
domu. Všetky informácie, ktoré sú potrebné mám k dispozícii. Musím povedať, že prístup ku
kontrole súčasného majiteľa je veľmi korektný. Vo všetkom bol veľmi nápomocný. Videl som
podmienky v kúpno-predajnej zmluve a jedna z podmienok je, že do 15. októbra dostane
povolenie na vybudovanie elektrického káblového vedenia. Ak nie, môže to mať finančný
dopad, čo je pre spoločnosť COM-VARGAS a tým pádom aj pre mesto veľmi nevýhodné.
Z toho dôvodu by som chcel predložiť okrem návrhu, ktorý je v materiály aj ďalší návrh na
uznesenie, ktorý sa od slova do slova zhoduje s návrhom na uznesenie z minulého zasadnutia
MZ s tým rozdielom, že termín je stanovený na 15. október 2012. Prosím pána primátora, aby
o týchto návrhoch dal hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 9/:
návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie informatívnu správu o kontrolnej činnosti HK
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:23 návrh je schválený (č. uznesenia 857/2012)
A. Marek – ďalší návrh na uznesenie, ktorý predložil hlavný kontrolór je nasledovný: „ Návrh na
uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene; Mestské
zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene na časti pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ č.
1808 o výmere 12380 m2, zastavaná plocha a parcela reg. „C“ č. 988/4 o výmere 6978 m2,
zastavaná plocha, za účelom vybudovania elektrického káblového vedenia v prospech ZSE
Distribúcia, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, zastúpená
spoločnosťou IMMO-MEM, s.r.o., Ul. Mieru 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 015 844, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 21707/N, na vlastné
náklady investora stavby „ANGLIA RESIDENCE, KOMÁRNO – Ul. hradná“ obytný dom so súp.
č. 168 na parcele reg. „C“ č. 968, za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní od
doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych sietí
geometrickým plánom; B/ žiada primátora zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy
o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. Termín: do 15. 10.
2012.
/Výsledok hlasovania č. 10/:
návrh na uznesenie - IMMO MEM, s.r.o
Za
:8
Proti
:0
Zdržal sa
:7
Nehlasoval :8
Prítomní
:23 návrh neprešiel hlasovaním
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K bodu číslo 6 Správa kontroly v príspevkovej organizácie Comorra Servis – informatívny
materiál
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora mesta
O 16:45 pán primátor nariadil prestávku.
Pokračovanie o 18:15.
Neprítomní: Mgr. Juraj Bača, Ing. Gabriel Dékány, Ing. László Gyırfy, MUDr. Peter Tóth.
K bodu číslo 7 Financovanie mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis
Predkladateľ: Ing. Dezsı Nágel, riaditeľ príspevkovej organizácie CS
I. Andruskó - pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje 1. prefinancovanie investičných výdavkov hlavnej činnosti príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS vo výške 72 700 eur z návratných zdrojov; 2. prefinancovanie investičných
výdavkov podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS vo výške
21 100 eur z návratných zdrojov.“
É. Hortai – návrh na uznesenie: „ Návrh na uznesenie k riešeniu súčasných problémov
v hospodárení a činnosti mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS; Mestské
zastupiteľstvo v Komárne žiada primátora mesta aby v spolupráci s riaditeľom mestskej
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS vypracovali a predložili:
1. plán ozdravných opatrení na riešenie súčasných problémov v hospodárení a činnosti
mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, Termín: nasledujúce zasadnutie MZ;
2. návrh na komplexné riešenie činností v súčasnosti sústredených v COMORRA SERVIS, aby
prípadné zmeny bolo možné realizovať s účinnosťou od 1. 1. 2013,Termín: súčasne s návrhom
rozpočtu na rok 2013.”
V. Novák – mal by som pozmeňujúci návrh v súvislosti s týmto uznesením a to ohľadom
formulácie „ žiada primátora mesta aby v spolupráci s riaditeľom“, ktorú by som chcel
zmeniť na „ žiada primátora a riaditeľa“, totiž v zakladacej listine je napísané, že: „ riaditeľ
svojou činnosťou zodpovedá mestskému zastupiteľstvu“, čiže „spolupráca“ v tomto prípade by
bol slabý výraz.
É. Hortai – súhlasím.
/Výsledok hlasovania č. 11/:
pozmeňujúci návrh I. Andruska k návrhu na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 858/2012)
/Výsledok hlasovania č. 12/:
návrh na uznesenie É. Hortai upravený podľa PN V. Nováka
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 859/2012)
K bodu číslo 8 Viazanie výdavkov programového rozpočtu r. 2012
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru
I. Andruskó – ja viem, že sú veľké problémy, ale včera na rade odznelo, a nikto z členov
nepodporil tento návrh. Nie je prijateľné, že pán inžinier sa len tak schytil a každému ubral 5%.
Žiadame pripraviť taký materiál, ktorý bude pripravený po konzultácii s riaditeľmi, podľa ich
možností.
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A. Marek – tvoj návrh je prijateľný. Súhlasím s tebou, stiahneme tento materiál z rokovania,
prepracujeme a potom znova predložíme.
K bodu číslo 9 Upravený návrh na prijatie úveru
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru
/Výsledok hlasovania č. 13/:
návrh na uznesenie - návrh na prijatie úveru
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 860/2012)
Návrh na uznesenie k zmene Zoznamu priorít kapitálových výdavkov na rok 2012 –
materiál rozdaný na zasadnutí MZ
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru
J. Nagy – v prílohe 3a/2 k návrhu na uznesenie bude zmena podľa toho ako bolo odsúhlasené
prefinancovanie investičných výdavkov, čiže pre Comorra Servis to bude 93 800 eur a rezerva
na projekty sa zníži na 63 252 eur.
/Výsledok hlasovania č. 14/:
návrh na uznesenie k zmene Zoznamu priorít kapitálových výdavkov na rok 2012 s upravenou
prílohou č. 3a/2
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 861/2012)
K bodu číslo 10 Rôzne
V. Novák – návrh na úrad podal pán poslanec Sebı a návrh, alebo žiadosť znie: „Obyvatelia
a majitelia nehnuteľností na Alžbetinom ostrove v Komárne. MUDr. Anton Marek, primátor
mesta a Zastupiteľstvo mesta Komárna. Vec: Petícia proti tranzitnej doprave na Alžbetinom
ostrove. Dole podpísaní majitelia, obyvatelia nehnuteľností na Alžbetinom ostrove, formou
petície žiadame pána primátora Antona Mareka, Zastupiteľstvo mesta Komárno na zakázanie
tranzitnej dopravy cez Alžbetin ostrov. Našu petíciu zdôvodňujeme tým, že: 1. jedná sa podľa
zadelenia a kvalifikácie tejto časti mesta, o záhradkársku oblasť, ktorá nemá slúžiť na
obchádzku mimo mesta; 2. cesta je úzka na piatich miestach, doprava je obmedzená,
regulovaná šípkami a obojstranne nie sú vytvorené chodníky pre chodcov, z tohto dôvodu pre
nich prechádzka je životu nebezpečná. Stav povrchu cesty je dezolátny, čo je spôsobené
hlavne uvedenou tranzitnou dopravou; 3. cesta je obojstranne lemovaná platanmi, ktoré patria
medzi chránené stromy; 4. nakoľko sa jedná o cestu rovnú dĺžke 3 až 4 km, láka
nedisciplinovaných vodičov, ktorí vôbec nedodržujú rýchlostné obmedzenia v tejto lokalite
a často prekračujú rýchlosť aj nad 100 km.
Touto formou žiadame o vyloženie dopravnej značky prejazd zakázaný na obidva konce
Alžbetinho ostrova a zníženie rýchlosti primeranej na záhradkársku oblasť. Naďalej žiadame
formou petície, aby našu požiadavku pán primátor a mestské zastupiteľstvo riešilo do 31.
októbra 2012 oficiálnou formou za spolupráce dopravnej polície SR. S pozdravom...“. Petícia
má prílohu na ktorej je 68 podpisov. Chcem poznamenať, že hoci nespĺňa náležitosti petície,
môžeme to brať ako žiadosť, alebo sťažnosť ak sa to dostane pred zastupiteľstvo... žiadam
pána primátora, aby k tomu otvoril diskusiu, respektíve môžeme dať návrh na vyriešenie tejto
situácie.
O. Gajdáč – všetko čo je tu popísané, je aj z môjho pohľadu presne takto. Úplne sa s týmto
stotožňujem a podporujem to. Ja sám som toto inicioval asi pred rokom a pól. Hovoril som
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s riaditeľom dopravného inšpektorátu, ktorý ma uistil, že to také ľahké nie je a že to ani možné
nie je urobiť. Napriek tomu ja to podporujem, ale dávam tomu šancu asi tak 1%, vzhľadom na
to, čo som ja dostal informácie, prečo sa to nedá urobiť.
B. Szabó – sú tu uvedené dve rôzne veci, podľa môjho názoru, pretože v jednej časti píše
o tranzitnej doprave a v druhej časti žiada, aby tam bol prejazd zakázaný. Čiže to nie je to isté.
Myslím si, že Alžbetin ostrov je pre všetkých občanov a preto, ja v žiadnom prípade nebudem
vedieť podporiť to, aby bol prejazd, pre občanov mesta, zakázaný. Ale zdôrazňujem, sú to dve
rôzne veci, tranzitná doprava a požiadavka na vyloženie uvedenej tabule.
Zs. Sebı – má pravdu Béla, že Alžbetin ostrov je pre všetkých občanov, ale potom nech ho
využívajú na to, na čo je tam ten ostrov. Nie na to, že si skracujú cestu na nákupy do
Kauflandu. Tranzitná doprava je taktiež o tom. Tranzitná doprava a prejazd znamená v podstate
to isté. Druhá vec je, že ide o záhradkársku oblasť. Neviem, či ste v poslednom čase tadiaľ
chodili. Pozrime sa na to z finančného hľadiska. Ak tam dovolíme prejazd, stav cesty je čím
ďalej, tým horší. Samotná cesta patrí pod správu mesta, mesto by ju malo dať opraviť. Avšak,
keď zakážeme tranzitnú dopravu, tak budú musieť prejsť na štvorprúdovú cestu, ktorú spravuje
Slovenská správa ciest, čiže aj z hospodárskeho hľadiska si to treba premyslieť. Nie sú tam
chodníky, tam je cesta pre cyklistov. Ľudia sa tam boja prechádzať sa, práve kvôli tej premávke.
Bola tam už tabuľa „prejazd zakázaný“. Bola odstránená na príkaz jedného človeka, neviem či
legálne. Odvtedy ju nedali naspäť. Keď tam tá tabuľa bola, šoféri, ktorí chodili z druhej strany
Dunaja do Kauflandu iba nakupovať upozorňovali jeden druhého, že „bacha, lebo pokutujú za
to, že tade chodíme nakupovať“. Nikto nechce tomu uveriť, ale často krát tadiaľ chodia 100 km
rýchlosťou. Minule tam merali policajti a zistili, že približne za 6 hodín priemerná rýchlosť aut
tam bola 80km/h. To znamená, že len jeden dvaja „hlupáci“ kazili ten priemere a dodržali
rýchlosť. Treba si to premyslieť a netreba počkať na to, kým sa tam skutočne stane nejaká
tragédia. Takisto mamičky s kočíkmi sa boja tadiaľ chodiť na prechádzky.
A. Marek – čiže keď ja pri kruhovom objazde budem chcieť ísť cez ostrov, tak nemôžem?
Zs. Sebı – nie.
A. Marek – pretože tam nemám záhradu?
Zs. Sebı – alebo sa zastavíš niekde.
A. Marek – vidíš, tak preto, to čo hovoríš je neprijateľné. Je to verejná cesta, verejný záujem.
V. Novák – môj názor je, že ide o sťažnosť alebo žiadosť a my podľa toho musíme postupovať.
68 ľudí tu podpísalo niečo, treba to preskúmať. Podľa môjho názoru, v tomto prípade mesto
v prvom rade musí zistiť názor inšpektorátu dopravy. V roku 2009 ako poslanca ma oslovil
Zoltán Szénássy, nech odpočíva v pokoji. Išiel som za pánom inžinierom, ktorý mi povedal, že
je to organická súčasť premávky v Komárne a oni nie sú ochotní s tým súhlasiť. Dostali sme aj
písomné vyjadrenie, ktoré som postúpil pánovi Zoltánovi. Nezávisle od toho, či ide alebo nejde
o prechodnú premávku, už to nie je záhradkárska oblasť, už je zmiešaná, pretože tam bývajú
obyvatelia, ktorých toto asi irituje. Je zrejmé, ja tam tiež mám záhradu, že by som sa bál tadiaľ
prejsť s bicyklom. Čiže my musíme osloviť políciu. V druhom rade, nezávisle od toho ako
rozhodne polícia, minimálne opravy tam bude treba vykonať. Mesto má zmluvu so
spoločnosťou Pragokom na tieto menšie opravy. Treba naplánovať tieto opravy a vykonať ich
ešte pre zimou, pokiaľ sa dá asfaltovať. Ihneď sa skontaktujeme s políciou, postúpime im túto
petíciu a poprosíme ich o odborné vyjadrenie. Druhá vec je, že ich poprosíme, aby tam
častejšie merali, aby si šoféri odvykli od uháňania. Samozrejme na nasledujúcom zastupiteľstve
vás budeme informovať o stanovisku polície a čo urobil úrad v tejto veci.
I. Dubány – táto cesta sa v podstate zničila vtedy, keď opravovali otvárací most, pred troma
rokmi. Slovenská správa ciest sa vtedy, to neviem či aj písomne, zaviazala, že opraví tú cestu
na ostrove. Treba preskúmať, či je o tom aj nejaký písomný dokument, aby sa tá cesta dala do
poriadku. Tiež si len ťažko viem predstaviť, aby tá cesta bola prístupná len pre tých, ktorí tam
bývajú, alebo majú tam záhradky. Tá cesta je skutočne problematická, lebo je veľmi úzka. Skôr
či neskôr sa tam stane nejaká nehoda.
A. Patus, vedúci komunálneho odboru – Slovenská správa ciest túto cestu opravila, dokonca
takým spôsobom, že predtým, než začali opravovať most, urobili ultrazvukové merania na
celom úseku a po oprave takisto urobili toto meranie, čiže absolútne je to v grafikonoch
preukázateľné. Dokonca, toho času im aj vytkli, že toho opravili viac, než ako mali. Žiaľ nakoľko,
vrchná vrstva asfaltu je veľmi tenká, tak už ani nevidieť, že tá cesta bola opravená. Čo sa týka
tej sťažnosti, dovoľte mi vyjadriť sa k tomu „prejazd zakázaný“. Každý kto je šofér, veľmi dobre
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vie, že stačí raz zastaviť, a tým pádom už potomm nepríde k porušeniu zákona. A nakoľko tu
ide o 3 km dlhú cestu, policajt nebude vedieť nikomu dokázať že sa nezastavil, avšak ak
dovolíte ja by som mal iný návrh. Treba obmedziť rýchlosť na 30km/h, a tým pádom by to už
nebola lukratívna obchádza pre vodičov, a ako dôvod by bol úzky profil cesty kvôli platanovým
stromom.
Zs. Sebı – v tom prípade, ak je problém vyložiť „prejazd zakázaný“, tak potom by som sa
priklonil k návrhu na obmedzenie rýchlosti na 30km/h a mohli by vyložiť prípadne ešte 3
retardéry. Žiaľ ešte aj navigácia tým smerom naviguje cudzincov. Z desiatich aut, šesť nie je
z Komárna.
A. Marek – budeme sa s tým zaoberať.
JUDr. Š. Bende - jedná sa o to, že pani riaditeľka z materskej školy na Kapitánovej ulici ma
poprosila. Bola tu podaná žiadosť 19. 3. 2012. Určite o tom vedúci odboru školstva vie ,tá
žiadosť znela takto: „ Riaditeľstvo Materskej školy na Kapitánovej ulici 29 v Komárne Vás týmto
žiada o urgentnú inštaláciu záložného kotla, ktorý nariadil prevádzkovateľ na základe revíznej
komisie. Toto bolo odovzdané na meste 19. 3. 2012, s tým prísľubom, teda ako ma pani
riaditeľka informovala, že bolo prisľúbené, že to bude riešené. V lete to nebolo riešené,
a teraz... . Včera ma informovala pani riaditeľka, že toto vyplýva aj tak z vyhlášky, že mal by byť
záložný kotol, aj z toho hľadiska teda, aby tam bolo temperované kúrenie. Včera ma
informovala pani riaditeľka, že im vypadol kotol. Momentálne riešia, že ten kotol je v záručnej
dobe, lenže nemajú s čím kúriť. Preto sa chcem opýtať, či sa ten záložný kotol nainštaluje, teda
keď to zistila revízna komisia, zriaďovateľ, teda mesto, pýta sa pani riaditeľka tak by som sa
obrátil na vedúceho odboru školstva.
G. Weszelovszky – poviem úprimne nepamätám sa na túto žiadosť, určite je na úrade ak je
o tom kópia. Pozriem sa na to, že čo je s tým. Na zajtra mám dohodnuté stretnutie s jedným
členom tejto školskej rady a potom budem vedieť o tom povedať viac.
A. Marek – prosím ťa Gábor, aby ste sa zajtra skontaktovali s touto škôlkou.
JUDr. Š. Bende – je tu ešte jedna vec o ktorej by som chcel hovoriť. Ide o tzv. neinvestičné
príspevky, ktoré platia rodičia detí do 5 rokov na účet mesta. Táto suma je 10 eur. Z týchto
príspevkov 50% dostane späť škôlka, z ktorých môžu realizovať rôzne investície. Rodičov to
zaujíma, že či to má nejaký právny základ, že mesto si necháva tých druhých 50% a či mesto
nemá povinnosť aspoň informovať rodičov, že na čo míňa tie peniaze. Pýtali sa to rodičia, nie
riaditeľka školy.
G. Weszelovszky - konkrétnu odpoveď teraz nebudem vedieť dať na túto otázku z dvoch
dôvodov. Je to otázka finančného charakteru a nie my spravujeme financie, ale jedno je isté,
mesto si tieto finančné prostriedky nenecháva, v každom prípade sa dostanú v nejakej forme
späť do škôlky, ale že konkrétne ako, na to vám teraz konkrétnu odpoveď neviem dať. Treba
pozrieť tie väčšie investície, ktoré boli za posledný rok vykonané na tejto škôlke, a boli také,
napr. výmena kotla, bola výmena okna, celá zadná fasáda bola opravená. Podstatné je, že 50%
týchto neinvestičných prostriedkov sa vráti priamo škôlke a z tých zvyšných sa robia väčšie
opravné práce na škôlke.
JUDr. Š. Bende – ja rozumiem, ale rodičia by chceli, aby bol nejaký výkaz, kde by boli
vykázané položky, že konkrétne na čo boli použité tie finančné prostriedky a druhá vec je, že na
základe čoho vyberá mesto tento príspevok, aký to má právny základ.
G. Weszelovszky – na základe legislatívy. Výška neinvestičného príspevku je presne určená
legislatívou.
A. Marek – ja chcem len dodať k tomu, že ak sú takéto problémy, netreba čakať na
zastupiteľstvo. Si poslanec, pôjdeš za vedúcim odboru a hneď môžeš riešiť tieto záležitosti.
O. Gajdáč – nie je to prvýkrát a je to prinajmenej trocha zvláštne, že vedúci odboru povie, že
„neviem na to reagovať hoci sa to týka našich zariadení, školských, lebo je to finančná
záležitosť“. Ja už som pred rokom, dvoma dal návrh, všetky záležitosti, finančné kde sa
rozhoduje, čokoľvek sa rieši, aby vedúci odboru školstva bol k tomu minimálne prizvaný
a informovaný. Podľa mňa odbor školstva, vedúci odboru školstva, by mal vedieť o všetkom čo
sa deje v školstve a financie sú jeden z najrozhodujúcejších faktorov, ktoré hýbu týmto a kto iný
ako odbor školstva by mal byť najkompetentnejší v tomto. Ja navrhujem aby sa urobili v tomto
systéme zmeny, aby to tak fungovalo, aby vedúci odboru školstva nemusel takto reagovať
v budúcnosti.
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A. Marek – tento týždeň tu bol z OBS Knut Vollebaek, ktorý pred troma týždňami tu mal svojich
tajomníkov, ktorí pripravovali jeho návštevu nášho mesta. Tento týždeň tu bol on osobne, najprv
bol na obede s vedením Univerzity J. Selyeho, s rektorom, prorektorom a s predsedníčkou
správne rady Hortaiovou. Po druhej hodine vedenie mesta sedelo s týmto vrchným komisárom.
Nechcel to komentovať, nechcel tlačovku, akurát sa len informoval ako je to u nás na
zmiešanom území. My sme spolu hovorili o tom ako prebiehajú jednania na mestskom
zastupiteľstve, ako sú pripravené papiere, ako je dvojjazyčnosť. O tieto veci sa informoval. Je
nórskej národnosti a ešte rok bude vo funkcii. Čiže len stručne som vás chcel informovať, že tu
bol, aby ste boli v obraze.
K bodu číslo 11 Záver
MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno
príjemný víkend a ukončil zasadnutie MZ.

sa poďakoval každému za účasť, poprial

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

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

Overovatelia

...................................
Mgr. Imre Andruskó

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

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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Poznámka:
Dňa 6. 11. 2012 Mgr. Imre Andruskó, overovateľ zápisnice z 23. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 11. októbra 2012, nepodpísal zápisnicu z toho
dôvodu, že nie je vyhotovená v súlade s interpeláciou poslankyne JUDr. Évy 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.

Dňa 10. 12. 2012 Ing. László Gyırfy, overovateľ zápisnice z 23. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne , konaného dňa 11. októbra 2012 svojím podpisom overil obsah
priebehu rokovania v zápisnici len po prestávku uvedenú v zápisnici, ktorú nariadil pán primátor
o 18:15, nakoľko sa z osobných dôvodov po prestávke nemohol zúčastniť pokračovania
rokovania MZ.
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