MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 3918/1600/ZASKN/2017

Komárno, 26. januára 2017

ZÁPISNICA
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 26. januára 2017

K bodu číslo 1 – Otvorenie
29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.08 hod. otvoril a viedol
Ing. László Stubendek, primátor mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov
tlače a ostatných prítomných.

Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: ospravedlnil sa Dávid Kovács. Neskorší príchod
ohlásili: Mgr. Károly Less, JUDr. Éva Hortai, Mgr. Imre Andruskó, MUDr. Attila Horváth a
MUDr. Zoltán Benyó.
Ďalší prítomní:
- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 14. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Mgr. György Batta,
- JUDr. Margit Keszegh.

L. Stubendek – ..... nakoľko pán poslanec Zsolt Feszty naznačil, že mu nefungovalo
hlasovacie zariadenie. Jeho hlas žiadam zapísať zvlášť do zápisnice. Poprípade môžeš pán
poslanec deklarovať ako si hlasoval. Teda prosím napísať do zápisnice, že 14 – za.

1
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. januára 2017.

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 14
Za: 13 + 1 (Zsolt Feszty)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1120/2017)
L. Stubendek – ..... ďakujem. Zdravím ostatných prítomných a poslancov. Pred tým, ako by
som predložil schváliť návrh programu by som chcel povedať, že od spoločnosti KOMVaK
sme obdržali Informatívnu správu ohľadom určenia ceny vodného a stočného na rok 2017.
Toto by som žiadal zaradiť za bodom č. 3 – Správa o plnení uznesení ako nový bod. Pán
poslanec Imre Andruskó predložil dva návrhy. Prvý je, aby sa bod č. 20 – Interpelácie
a otázky preložil ako bod č. 2, a ako bod č. 16 by sa prerokoval nový bod - Nová koncepcia
prevádzky školských zariadení – informatívny materiál. Tieto svoje návrhy odovzdal aj
písomne. Teda žiada dve zmeny a žiada o nich potom hlasovať. Keď má ešte niekto nejaké
návrhy, tak nech ich predloží. Pán viceprimátor Keszegh.
B. Keszegh – ..... chcel by som povedať svoj názor v spojitosti so zmenami programu. Vo
veľmi veľa mestách to funguje tak, že Interpelácie a otázky sú na konci zasadnutia, veď aj
počas zasadnutia je spomenutých veľa tém, a niekedy sa tá istá téma prerokuje aj dvakrát.
Navrhujem, nakoľko je teraz aj veľa chýbajúcich, aby sa interpelácie ponechali na konci, veď
dnes musíme prerokovať mnoho dôležitých vecí a je možné, že dovtedy by sme veľa vecí aj
prebrali, a len by sme ich museli opakovať. Vieme však aj to, že počas Interpelácií prevládajú
emócie. Navrhujem, aby sme to raz vyskúšali na konci, tak ako je to v Rokovacom poriadku
a potom prax ukáže, ktoré bude lepšie. Toto je len konštruktívny úmysel.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Len tí, ktorí sa zahlásili. Pán poslanec Rajko.
F. Rajko – ..... ďakujem pán primátor. Ja podporujem návrh pána viceprimátora Keszegha,
aby sa Interpelácie a otázky ponechali na pôvodnom mieste na konci, kde ich úrad
naplánoval. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Procedurálny návrh pána poslanca Fesztyho. Prosím sledujte!
Zs. Feszty – ..... ďakujem. Chcel by som predložiť jeden návrh s finančným vplyvom.
L. Stubendek – ..... kde presne?
Zs. Feszty – .....v žiadostiach školstva, alebo finančných žiadostiach.
L. Stubendek – ..... téma je presne aká?
Zs. Feszty – ..... prepáčte hneď.
L. Stubendek – ..... teda procedurálny návrh pána poslanca Fesztyho k zmene programu
prosím odovzdať aj písomne. Nakoľko viacej pozmeňujúcich návrhov nebolo odovzdaných,
prosím hlasujme o návrhu spoločnosti KOMVaK – Informatívnej správe o určení ceny
vodného a stočného na roky 2017, aby sa vložil za bod č. 3. Tu je a pani riaditeľka, ktorá
materiál predloží. Prosím hlasujte.
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/Výsledok hlasovania č. 2/:
procedurálny návrh Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno - Informatívnu
správu o určení ceny vodného a stočného na roky 2017 vložiť za bod č. 3
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 3/:
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – interpelácie a otázky prerokovať
ako bod č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 9
Proti: 5
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 4/:
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zaradiť ako nový bod č. 16 –
Nová koncepcia prevádzky školských zariadení – informatívny materiál
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 5/:
poslanecký návrh Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa – zaradiť ako nový bod č. 17
k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai Alapítvány
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
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/Výsledok hlasovania č. 6/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1121/2017)
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky
3. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
4. Správa o plnení uznesení
5. Informatívnej správe o určení ceny vodného a stočného na roky 2017 – 2021KOMVaK
a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno,
IČO: 36 537 870
6. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2017
7. Žiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno
8. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Mestské kultúrne stredisko
9. Žiadosť o účelový kapitálový finančný príspevok MsKS
10. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 COMORRA SERVIS
11. Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
12. Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami Komárno (SK) a
Komárom (HU)
13. Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016- informatívny materiál
14. Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe
mesta Komárno - informatívny materiál
15. Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov (od 16:00 hod., max. 30 min)
16. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
17. Žiadosti a návrhy na úseku športu
18. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
19. Poslanecký návrh Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa k návrhu na poskytnutie finančnej
dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai Alapítvány
20. Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa – Nová koncepcia prevádzky školských zariadení
– informatívny materiál
21. Informatívna správa o odovzdaní činností a prevádzkovania Komárňanskej informačnej
kancelárie
22. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
23. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
24. Informatívna správa o verejnom obstarávaní
25. Rôzne
26. Záver
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K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky

O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Keďže školské
jedálne boli zaradené ako bod programu, tak v tom prípade mám len..... Boli zaradené?
Dobre som to pochopil?
L. Stubendek – ..... áno.
O. Gajdáč – ..... teda školské jedálne, problematika školských jedální, že prechod ku školám.
Asi o tomto by malo byť.
L. Stubendek – ..... áno. Keď dovolíš, tak je to Nová koncepcia prevádzky školských
zariadení.
O. Gajdáč – ..... ako bod 16. Dobre. V tom prípade mám len jednu interpeláciu, a to je pohyb
motorových vozidiel v centre mesta. Ja osobne som nikdy nezastával názor, že by malo byť
centrum mesta otvorené, ale prevládol tu názor povedzme istých tlakov, čo nakoniec MZ
odsúhlasilo. Teraz počúvam ovšem od občanov sťažnosti na to, že veľmi veľa motorových
vozidiel sa pohybuje v centre mesta. Veľa z nich sú to motorové vozidlá mestského úradu
a mestskej polície, ktorým asi také materiály nesú, s ktorými musia prísť až ku vchodu
mestského úradu. Okrem toho iné, že ten počet motorových vozidiel stúpa. Ja už som túto
problematiku nadniesol aj minule. Ja by som len požiadal primátora, aby cez mestskú políciu
dohliadli na to, aby skutočne v centre mesta sa pohybovali len také vozidlá, ktoré majú
povolenie. A ja osobne do budúcna budem za to, aby sa opäť veľmi, veľmi obmedzilo .... aby
sa obmedzil prístup motorových vozidiel do centra mesta, samozrejme výnimka pre
zásobovanie, pretože myslím si, že centrum mesta povolenie pre tieto motorové vozidlá
neoživilo. A keď už niekto nevie prejsť 200 m do kaviarne, že chce ísť na kávu, ale musí
zaparkovať pred kaviarňou, tak to tiež je na zamyslenie. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Do 10.00 hod. je voľný vstup pre tých, ktorý zabezpečujú
zásobovanie. Ale súhlasím, prešetríme to. Je tu zástupca z mestskej polície, prosím ťa, aby
si si to zaznačil. Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Margit Keszegh.
M. Keszegh – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, poslaneckí kolegovia. Chcela by
som interpelovať pána primátora a poslankyňu JUDr. Évu Hortai, ktorá tu momentálne nie je
v spojitosti s tým, že na post riaditeľa Com-Médie bolo vypísané výberové konanie ešte 26.
októbra s termínom ukončenia a odovzdania obálok do 30. novembra. Podľa mojich
informácií sa ešte ani neotvorili odovzdané obálky, nebolo zvolané zasadnutie komisie,
a konateľ nebol vymenovaný MZ. Teraz však píšeme už koniec januára. Oodvtedy ubehli už
skoro dva mesiace. V spojitosti s týmto by som chcela obzvlášť upozorniť na to, že medzi
vyžiadanými dokumentmi bol Záznam v registri, ktorého platnosť nemohol byť starší ako 3
mesiace. Pomaly vyprchá aj jeho platnosť. Stalo sa naozaj to, že ani na dnešnom zasadnutí
sa touto témou nevieme zaoberať. Pravdepodobne len na ďalšom, pretože sa to musí ešte
prerokovať v komisiách a rade. Len by som chcela požiadať informáciu, čo sa vlastne stalo.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pani poslankyňa JUDr. Éva Hortai, ktorá je predsedom
komisie na zasadnutí rady informovala, že kvôli iným neodkladným pracovným povinnostiam
ako aj zo zdravotných dôvodov nevedela zvolať komisiu na vyhodnotenie výberového
konania, ale bude pracovať na tom, aby zvolala komisiu a čím skôr sa to ukončilo. Uviedla to
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aj na zasadnutí rady, kde nás o tomto informovala. Pravda je tá, že termín na vyhodnotenie
tam uvedený nie je. Právna kontinuita tam je, nakoľko pán poslanec György Batta je tam
celým právom vedúci. Napriek tomu, že interpelácia je pravdivá a oprávnená, právna
kontinuita je tam zabezpečená. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Béla Szabó.
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážený pán primátor, vážení poslaneckí
kolegovia, vážení prítomní. Reagoval by som na otázku kolegyne, ale trocha z iného zorného
uhla už aj v spojitosti s tým, že ako uviedla na zasadnutí rady kolegyňa Hortai, neprebehlo
otvorenie a vyhodnotenie obálok výberovou komisiou, tak považujem za zaujímavé to, že
v novinách Delta je o tom napísané dosť obšírne, a v novinách sa zverejnila aj reportáž už
s uchádzačmi. Ja by som to žiadal preveriť, či to nie je v rozpore so zákonom. V žiadnom
prípade to nepovažujem za dobré. Druhá vec, na ktorú som sa chcel spýtať sú obytné domy
na Zváračskej ulici v spojitosti so spoločnosťou Mesange s.r.o.. Na poslednom zasadnutí
MZ, sme sa o tom rozprávali a chcel by som vedieť, či sú nejaké pozitívne kroky v tomto
smere už aj v spojitosti s tým, že ako vedelo mesto získať svoje pohľadávky, respektíve či sa
vyjasnili otázky ohľadom prevádzkovania týchto obytných domov, a či sa vyjasnili tie otázky,
ktoré tu odzneli. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. V plnej miere súhlasím pán poslanec s tým, čo si
povedal na začiatku v rámci interpelácií a otázok. V spojitosti so Zváračskou ul. sa postúpili
určité kroky. Zo strany KOMVaK-u, a.s. sa už presne spočítalo, aké sú nedoplatky na
vodnom a stočnom, a aké právne kroky možno postúpiť na vymoženie týchto pohľadávok.
Samozrejme obyvateľov treba o tomto informovať. To je jedna vec. Druhá je tá, že sa tam
pripravovali aj zmeny majiteľov, a neviem či sa to už vykonalo. Toľko vieme o tom.
V spojitosti s hliadkami poprosím zástupcu náčelníka pána Ernőa Újja, aby v krátkosti
informoval MZ o termínoch a uchádzačoch. Nech sa páči. Len naozaj v krátkosti, že kedy
bolo vypísané výberové konanie, kedy bolo uzatvorené prihlásenie a kedy sa vyhodnotí.
E. Újj – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážený pán primátor, vážené MZ, vážení
prítomní. V spojitosti s rómskou občianskou hliadkou toľko, že bolo vypísané na základe
platných zákonov výberové konanie. Prihlásilo sa veľmi málo uchádzačov. Podľa mojich
informácií, ktoré sú podľa mňa veľmi dobré, tak k nám na mestskú políciu boli odovzdané
celkovo 3 žiadosti. V pondelok o 09.00 hod. bude prebiehať výber, teda z troch uchádzačov
komisia vyberie dvoch. Ako náhle prebehne výber, tak prvý deň nasledujúceho mesiaca
vybrané osoby nastúpia do zamestnania o po ukončení školenia budú už aj fyzicky
vykonávať občianske hliadky na najproblémovejších miestach, teda na Zváračskej ul., na II.
sídlisku respektíve v časti Harčáš. Keby mal neviem ešte nejaké otázky, rád odpoviem.
L. Stubendek – ..... momentálne je to postačujúce. Všetko je vykonávané v zmysle platného
uznesenia schváleného MZ, vypísanie, otváranie obálok, výber ako aj konkrétny nástup.
V poriadku, ďakujem pekne. Pán Konštantín Glič, máš slovo pán poslanec.
K. Glič – ..... vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení prítomní. Ja by som sa chcel
opýtať na dôsledky kvázy snehovej kalamity. Veľa občanov sa mi sťažovalo. Napadol sneh
a v minulosti keď existovali technické služby, tak v takýchto prípadoch boli nočné služby
a hneď sa začalo pracovať. Napadol sneh a ráno o ôsmej sa ešte neupratovali ulice,
a neviem či sa aj dôsledne poupratovali. Tak chcel by som vedieť názor pána vedúceho, že
ako on vidí to upratovanie po snehu, či podľa neho to bolo kvalitne urobené. Myslím si, že to
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robí firma Pragokom? Upresnite ma. To je jedna otázka. Druhú otázku má. Z médií je
verejne známe, že Slovenský hokejový zväz zaslal na obce nejaký list, ktorý hovorí
o spolupráci pri budovaní nových športových ihrísk, alebo klzísk. Chcel by som sa spýtať, či
mesto obdžalo tento list od Slovenského hokejového zväzu. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Keď prišla „snehová búrka“, v úvodzovkách preto, pretože
nebola taká vrstva snehu, v noci ma zavolal pán vedúci odboru, nech sledujem pohyb strojov
na uliciach mesta. Pán vedúci prosím ťa informuj poslancov o tom, aké mechanizmy
pracovali. Ja osobne som ich videl dosť veľa, sledoval som kade sa pohybujú. Bolo aj také,
že ešte aj dnes boli čistiť ulice, lebo keď svietilo slnko tak sa roztopilo, potom znova zamrzlo,
aj to pekne čistili.
A. Patus – ..... vážený pán primátor, vážené MZ. Pokiaľ a bavíme o tom jednom dni, keď
napadol sneh, lebo sypali sme aj dvakrát kvôli ľadu. Čo vy spomínate tú rannú ôsmu hodinu,
v ten deň sme boli ráno vonku od 04.00 hod. To znamená, že ony majú podľa zatriedenia
ulíc dané časové limity, že dokedy musia kvázy posypať, alebo vykonať pokyn. A tie časy sú
od 08.00 do 12.00 hod. podľa kategorizácie ulíc, takže ráno od 04.00 hod. boli vonku v ten
deň, a na obed aj skončili. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Ohľadne hokeju pán viceprimátor.
B Keszegh – ..... reagoval by som len v krátkosti na to, čo tu odznelo. Výzvu sme nedostali.
Aj mi sme včera čítali v novinách, že pán Martin Kohút, predseda Hokejového zväzu včera
oznámil, že oslovili samosprávy všetky mestá nad 5000 obyvateľov, kde sú takéto ihriská.
Takto sa to nestalo, ale aj my by sme chceli využiť všetky možné príležitosti a spoločne
s riaditeľom spoločnosti Comorra Servis sa spýtame na to, prečo práve Mesto Komárno bolo
z tohto oslovenia vynechané. Oslovíme ich teda my ako prvý, keď už neoslovili Mesto
Komárno. Ďakujem pánovi poslancovi za to, že túto vec naznačil.
L. Stubendek – ..... ja by som sa za to tak isto chcel poďakovať ako aj za pohyb na
internete, kde je možnosť výhry detského ihriska v rámci súťaže Žihadielko. Kto má možnosť
hlasovať nech to urobí. Ďakujem každému kto sa tejto súťaže zúčastní, svojím hlasom
prispeje a osloví aj svojich blízkych, aby sa do súťaže zapojilo čo najviac ľudí a Mesto
Komárno dostalo možnosť a vyhralo výstavbu detského ihriska v našom meste takýmto
spôsobom. Ďakujem každému za interpelácie a položené otázky. Ideme ďalej. Informatívna
správa o činnosti hlavného kontrolóra. Poprosím hlavného kontrolóra, aby predložil svoj
materiál.

K bodu číslo 3 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie – TE 1165/2017
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór
/Výsledok hlasovania č. 7/:
k Informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 19.01.2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1122/2017)

K bodu číslo 4 – Správa o plnení uznesení – TE 1159/2016
Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš, prednosta MsÚ
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 8/:
k návrhu na zrušenie uznesenia č. 857/2016 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 08. septembra 2016 – pokračovanie 19. septembra 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1123/2017)
/Výsledok hlasovania č. 9/:
na zmenu uznesenia č. 878/2016 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 29. septembra 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1124/2017)
/Výsledok hlasovania č. 10/:
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.12.2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1125/2017)
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K bodu číslo 5 – Informatívnej správe o určení ceny vodného a stočného na roky 2017
– 2021 KOMVaK a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B. Lukáča 25, 945
01 Komárno, IČO: 36 537 870 – TE 1166/2017
Predkladateľ: Ing. Helena Molnárová, poverená riad. spoločnosti KOMVaK
Dôvodová správa predložená spoločnosťou KOMVaK a.s. k informácii o Rozhodnutí
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0096/2017/V:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. j. 0096/2017/V zo dňa
08.12.2016 rozhodol po konaní z vlastného podnetu a určil cenu za výrobu, distribúciu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.
ÚRSO konalo z vlastného podnetu z dôvodu krátkosti času na zabezpečenie
podkladov v zmysle platnej legislatívy.
Ceny sú platné na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového
rozhodnutia. Zmena ceny je možná po predložení relevantných podkladov o regulačných
odpisoch prenajatého majetku Mesta Komárno, nadobecného majetku a prevádzkovaných
obcí, po schválení na valnom zhromaždení spoločnosti.
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. j. 0096/2017/V zo dňa
08.12.2016 tvorí prílohu tejto dôvodovej správy.
Stanovisko úradu:
V zmysle čl. IV. ods. A/, bod 10. Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom mestom
Komárno a nájomcom KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zo dňa
30.06.2016:
,,Nájomca je povinný písomne predkladať prenajímateľovi všetky podklady použité pre
návrh cien vodného a stočného pred podaním návrhu ceny na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví
Bratislava, podľa harmonogramu rokovania orgánov mesta
a Mestského zastupiteľstva v Komárne.,,
Mestskému zastupiteľstvu v Komárne informácia bola podaná nájomcom až po doručení
Rozhodnutia č.0096/2017/V zo dňa 8.12.2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, na januárovom zasadnutí r. 2017.
Podklady, výpočet regulačných odpisov pre infraštruktúrny vodárenský majetok mesta
Komárna boli zaslané Odborom správy majetku, listom č. 63210/53574/OSM/2016, zo dňa
09.09.2016 na spoločnosť KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Pre spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v prípade
nadobecného vodárenského majetku (VODOCOOP) Odborom správy majetku boli
poskytnuté účtovné odpisy, ktorých výpočet bol zaslaný listom 56937/52720/OSM/2016, zo
dňa 15.08.2016.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 11/:
k Informatívnej správe o určení ceny vodného a stočného na roky 2017–2021
KOMVaK a. s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s. E. B. Lukáča 25,
945 01 Komárno, IČO: 36 537 870
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1126/2017)

K bodu číslo 6 – Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Zariadenie pre seniorov Komárno
– TE 1133/2017
Predkladateľ: Mgr. Heviga Polgárová, riaditeľka ZpS
Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno predložila návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 na prerokovanie.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Pozmeňujúci návrh FK: do návrhu rozpočtu ZpS zapracovať účelové finančné prostriedky –
kapitálové od mesta vo výške 20 tis. eur, tak na strane príjmov, ako aj výdavkov.
Stanovisko FK:
7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
6-0-1-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 12/:
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky
2017 – 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1127/2017)

K bodu číslo 7 – Žiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno
Predkladateľ: Mgr. Heviga Polgárová, riaditeľka ZpS
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1. Žiadosti o účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2017 –
Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 – TE
1146/2017
Riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno Mgr. Hedviga
Polgárová predložila Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 20 tis. eur na
kapitálové výdavky z rozpočtu na rok 2017 pre ZpS na realizáciu rekonštrukcie
prečerpávacej šachty v Zariadení pre seniorov Komárno z dôvodu jej havarijného stavu.
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko FK:
7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 13/:
k Žiadosti o účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2017 –
Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1128/2017)
2. Návrh na uzatvorenie dodatku k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov
Komárno na zverenie majetku mesta Komárno do správy rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov Komárno – TE 1147/2017
Predložila: JUDr. Iveta Némethová, Ing., vedúca OSM
Predmet: zverenie majetku mesta Komárno do správy rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov Komárno, IČO: 00 352 489, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, a to:
- pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/51 o výmere 678 m2,
- pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/62 o výmere 90 m2,
- Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/61 o výmere 6 m2,
- Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/2 o výmere 243 m2,
- Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/3 o výmere 1 636 m2,
- Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/60 o výmere 769 m2,
- Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. registra „C“ č. 2454/4 o výmere 1 952 m2.
Organizácia nemá evidovaný záväzok voči mestu.
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Dôvodová správa
Delimitačným protokolom uzatvoreným v súvislosti so zákonom NR SR č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky (v prílohe materiálu) Domov Penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov, rozpočtová
organizácia so sídlom Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 odovzdala mestu
Komárno majetok, ktorý bol evidovaný v účtovníctve organizácie v nasledovnom zložení:
- hnuteľný majetok v celkovej hodnote: 848.429,- Sk,
- nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľnosti v celkovej hodnote: 55.430.567,50 Sk
v tom:
- Domov penzión pre dôchodcov,
- budova DD,
- budova DD IZ Komárno,
- dokončené interné zariadenie DD,
- drobný hmotný majetok v celkovej hodnote: 7.347.671, 71 Sk,
- obežné prostriedky v tom zásoby v celkovej hodnote: 199.198,62 Sk.
Súčasťou odovzdaného majetku neboli pozemky pod stavbami a pozemky ktoré
Domov Penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov, rozpočtová organizácia aj v tom čase
užívala a hospodárila s nimi. Uvedené pozemky sú rozpísané na liste vlastníctva
organizácie zo dňa 06.06.2002 (príloha delimitačného protokolu), ale organizácia ich vo
svojej účtovníctve neevidovala, preto ani neboli vyznačené v delimitačnom protokole.
Následne mesto Komárno odovzdalo do správy rozpočtovej organizácie zriadenej mestom
nehnuteľnosti rozpísané v delimitačnom protokole. Nakoľko pozemky neboli evidované
v účtovníctve organizácie resp. neboli delimitované na mesto Komárno, mesto ich
neevidovalo vo svojom účtovníctve a z toho dôvodu ich neodovzdalo do správy rozpočtovej
organizácie.
Útvar hlavného kontrolóra mesta následnou finančnou kontrolou č. 09/ÚHK/2015
zistil, že ZpS Komárno spravuje aj taký majetok, ktorý nebol protokolárne odovzdaný do
správy a ktorý je bezpodmienečne potrebný pre chod organizácie (predmetné pozemky).
Listom zo dňa 24.02.2016 bývalá riaditeľka organizácie žiadala Mestský úrad Komárno
o zverenie majetku mesta do správy organizácie. K predmetnému listu neboli doložené
žiadne prílohy, resp. neboli rozpísané žiadané pozemky. Odbor správy majetku v rámci
ústnych konzultácií žiadal o doplnenie resp. upresnenie žiadosti. Nakoľko došlo k odvolaniu
riaditeľky nebolo možné dokončiť doplnenie žiadosti resp. prevod majetku. Novovymenovaná
riaditeľka listom zo dňa 28.12.2016 opätovne žiadala prevod týchto nehnuteľností. Svoju
žiadosť po konzultácií s odborom upresnila s potrebnými podkladovými materiálmi
(delimitačný protokol v prílohe).
Odbor správy majetku po preverení podkladových materiálov zistila okolnosti, ktoré
sú rozpísané vyššie, následne v mesiaci december v reálnej hodnote (platné BDÚ)
zaevidovala predmetné pozemky do účtovníctva mesta. Ďalej bolo zistené, že okrem
žiadaných pozemkov organizácia užíva aj pozemok par. č. 2454/4 v celkovej výmere 1952
m2. Po vyjasnení týchto okolností odbor správy majetku potvrdzuje opodstatnenosť zverenia
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žiadaného majetku mesta Komárno do správy ZpS Komárno doplneného s pozemkom par.
č. 2454/4.
Poznámky MsÚ k predmetu:
1. v súlade s § 13 VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno
v znení neskorších predpisov k prechodu práva hospodárenia k veciam a postúpeniu
majetkových práv a záväzkov do správy mestských organizácií je potrebný súhlas
mestského zastupiteľstva.
Stanovisko úradu :
navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: neprejednala materiál, nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 14/:
na uzatvorenie dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Komárno na
zverenie majetku mesta Komárno do správy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Komárno, IČO: 00 352 489, so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1129/2017)

O 14.29 hod. prišiel poslanec MUDr. Attila Horváth.

K bodu číslo 8 – Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Mestské kultúrne stredisko – TE
1134/2017
Predkladateľ: Anna Varga, riaditeľka MsKS
Anna Vargová, riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno predložila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2017 - 2019 a plán nákladov
a výnosov na rok 2017 na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK:
6-0-1-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
6-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 15/:
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na
roky 2017 - 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1130/2017)

K bodu číslo 9 – Žiadosť o účelový kapitálový finančný príspevok MsKS – TE
1152/2017
Predkladateľ: Anna Varga, riaditeľka MsKS
Anna Vargová, riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno predložila Žiadosť o poskytnutie účelového kapitálového finančného príspevku vo
výške 15 tis. eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie a tepelno-technického posudku
na zateplenie hlavnej budovy MsKS k podaniu žiadosti na dotáciu z Enviromentálneho fondu
na rok 2017 pre príspevkové organizácie.
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko FK:
7-0-0-0, navrhuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
6-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 16/:
k Žiadosti o účelový kapitálový finančný príspevok na rok 2017 – Mestské kultúrne
stredisko, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 059994 – vyhotovenie projektovej
dokumentácie k Žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1131/2017)
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K bodu číslo 10 – Návrh rozpočtu na roky 2017- 2019 COMORRA SERVIS – TE
1135/2017
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2017 – 2019 a plán nákladov a výnosov na rok
2017 na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ.
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko FK:
7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
5-0-2-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 17/:
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2017 - 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1132/2017)

K bodu číslo 11 – Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS – TE
1149/2017
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil
Žiadosť o pridelenie účelového finančného príspevku vo výške 4.690,67 eur na
predfinacovanie a preplatenie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej
stanice s bezbariérovým prístupom“ na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ.
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko FK:
hlasovanie (7-0-0-0) o postupe na jednanie Rady mesta a MZ
s doplnením návrhu na predfinancovanie projektu.
Stanovisko rady:
7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 18/:
k Žiadosti o účelový finančný príspevok na spoluúčasť na projekte príspevkovej
organizácie COMORRA SERVIS so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, IČO:
44 191 758 – „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým
prístupom“
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1133/2017)

K bodu číslo 12 – Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi
mestami Komárno (SK) a Komárom (HU) – TE 1160/2017
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing. – vedúca OSM
Dôvodová správa
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili výzvu
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko.
Prioritná os: PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility –
Špecifický cieľ 2.2.1: Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb.
Vedúcim partnerom v projekte je: Mesto Komárom (HU).
Partneri:

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KnyKK, HU)
Comorra Servis (SK)

Obsah projektu:
Cieľom spolupráce je zlepšenie a rozvoj podmienok a kvality cezhraničnej komunitnej
dopravy medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU). V Rámci projektu bude
zaobstaraný elektrický autobus, ktorý bude premávať dennou pravidelnosťou v mestách.
Elektrický autobus by bol vyrobený vo firme BYD v priemyselnom parku v meste Komárom,
autobus bude šetrný k životnému prostrediu, moderného výzoru, s modernými službami.
Zastávky autobusov by boli obnovené, v zastávkach by sa zriadili informačné panely,
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pomocou ktorých by cestujúci mohli získať čerstvé, aktuálne informácie o spojoch. Pripravuje
sa aj mobilná aplikácia pre občanov, ktorá uľahčí informovanie cestujúcich.
Cieľ projektu:
-

-

inteligentné cezhraničné dopravné systémy, systém informovania občanov, online
cestovné poriadky, elektronické spracovanie (kontrola)cestovných lístkov, mobilné
aplikácie, spoločné tarify cestovných lístkov,
vytvorenie cezhraničných služieb komunitnej dopravy,
investície do infraštruktúry (zastávky autobusov, autobus),
investície slúžiace na lepší prístup k mestským funkciám.

Intenzita podpory projektu – financovanie:
Podpora EU ERFA 85 %
Štátna podpora
10 %
Vlastné zdroje
5%
Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet:
Mesto Komárno (SK):
Autobusová stanica hlavná a zastávky:
Informačné tabule v zastávkach (5 ks):
Projektový manažment:
Verejné obstarávania:
Akcie, podujatia spojené s projektom:
Reklamné, propagačné materiály:
Spolu:

1.000.000 eur

203.000 eur
17.500 eur
20.000 eur
3.000 eur
4.000 eur
2.000 eur
249.500 eur

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 19/:
k výpožičke pozemkov potrebných k realizácii projektu „Zlepšenie možností
cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU)“
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1134/2017)
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K bodu číslo 13 – Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016 – informatívny
materiál – TE 1136/2017
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR
Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akcií k 31.12.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
Stanovisko úradu:
Stanovisko KRM:
Stanovisko FK:
Stanovisko rady:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-1-0).

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 20/:
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1135/2017)

K bodu číslo 14 – Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo
vlastníctve a v správe mesta Komárno – informatívny materiál – TE 1139/2017
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR
Dôvodová správa:
Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave a postupe
súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno.“
Na základe uznesenia č. 682/2016 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 02.
júna 2016 Mesto Komárno pristúpilo k postupným uceleným opravám chodníkov, na základe
určeného poradia dôležitosti podľa bodu A/ uznesenia č. 682/2016. Postupné opravy boli a
budú vykonávané v súlade s finančnými možnosťami mesta na dané ročné obdobie. T. z. na
rok 2016 v rozpočte mesta bolo vyčlenených 150 tis. eur na predmetné opravy (program
4.1.), a na rok 2017 bolo v decembri 2016 pri schválení rozpočtu mesta vyčlenených ďalších
150 tis. eur.
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V roku 2016 prebehlo zabezpečenie projektových dokumentácií na nasledovné
chodníky:
-

Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul.),
Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
Cintorínsky rad,
Družstevná ul..

V rámci s pripravovaných projektov boli zabezpečené aj rozpočty (výkaz – výmer), na
základe ktorých prebehli verejné obstarávania na dodávateľov stavieb pre nasledovné úseky:
-

Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul.),
Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
Cintorínsky rad.

Po zosúladení s finančnými možnosťami mesta (limit do 150 tis. eur) boli realizované
chodníky:
-

Vnútorná okružná (od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.),
Cintorínsky rad.

Plánované procesy na rok 2017:
Pokračovať obnovy ďalších chodníkov podľa určeného poradia :
- príprava zjednodušených projektových dokumentácií pre ohlásenie stavebných
úprav a udržiavacie práce, aj so zabezpečením rozpočtov stavieb, pre ulice
Gazdovská, Petőfiho a Palatínova ul.,
Časový termín (odhad): 02.2017,
- vykonanie procesu verejného obstarávania v súlade s finančnými možnosťami na
rok 2017 (na základe výkazu – výmer projektových dokumentácií). Verejné
obstarávanie bude uskutočnené spolu pre viaceré chodníky,
Časový termín (odhad): 05.2017,
- na základe výsledkov VO realizácia stavieb,
Časový termín (odhad): 08.2017.
Poznámky:
- v roku 2016 pre Ul. Vnútornú okružnú (Tabaková – Vážsky most) už prebehlo VO,
na Družstevnú ul. bola vyhotovená PD, ale nakoľko už nebolo finančné krytie, VO
nebolo zahájené,
- v určenom poradí uzn. č. 682/2016 sa nachádza aj chodník na Ulici Biskupa
Királya obojstranne, ktorý je však súčasťou aj plánovanej opravy miestnych
komunikácií, je súčasťou projektovej dokumentácie pre „Obnovy MK“, a bude
realizovaný v rámci tejto spomenutej akcie.
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Stanovisko úradu:
Stanovisko KRM:
Stanovisko KŽP, VPaD:
Stanovisko rady:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-1-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-1-0).

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... žiadam prednostu úradu preveriť ako bolo toto VO vyhlásené a ako to
celé bolo. Prosím napísať aj do zápisnice, že preveríme, na základe čoho a ako bolo
rozdelené VO na obnovu chodníkov na dve časti.....
/Výsledok hlasovania č. 21/:
k Správe o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1136/2017)

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno o 15.50 hod. nariadil krátku technickú
prestávku. Pokračovanie o 16.02 hod.

L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Pokračovali by sme v zasadnutí s tým, že do
tohto bodu sa zahlásili pani Agneša Kissová, obyvateľka z Alžbetinho Ostrova a pán Ján
Bósza. Vážená pani nech sa páči.

K bodu číslo 15 – Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta
(od 16.00 hod., max. 30 min.)
Agnaša Kissová, obyvateľka Mesta Komárno predniesla pred MZ svoje pripomienky
a požiadavky ohľadom súpisného čísla domu v súkromnom vlastníctve na Alžbetinom
Ostrove, ktorá už trvá viacej rokov ešte z obdobia bývalých primátorov, MUDr. Tibora
Bastrnáka a MUDr. Antona Mareka. Od roku 1967 majú v súkromnom vlastníctve dom,
ktorého súpisné číslo bolo 20. V roku 2006 obdržali od Mestského úradu v Komárne list,
v ktorom bolo uvedené, že sa ich súpisné číslo zmenilo na 24. Urgentne žiada o vykonanie
náprav a prepisu späť, nakoľko v spojitosti s prepisom majú problémy. Žiadajú o vrátenie
pôvodného súpisného čísla.....
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Ján Bósza, obyvateľ Mesta Komárno, ďalší diskutér v rámci bodu vyhradeného pre
obyvateľov tlmočil otázky jedného občana, ktorý ho požiadal o predloženie na zasadnutí MZ
a taktiež aj svoje otázky v krátkosti, ktoré položil priamo poslancom, na ktoré žiadal
odpovedať aj písomnou formou (k zápisnici je priložený list pána Bószu s položenými
otázkami).....

K bodu číslo 15 – Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – TE 1031/2017
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró, vedúca SSO
1. OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb žiada o preplatenie posteľných plachiet pre
klientov - TE 1032/2017
77226/55947/OSV/2016 – OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb, so sídlom 945 01
Komárno, Ul. slobody 19 B, IČO: 31193897, žiada o preplatenie posteľných plachiet pre
klientov OAZIS – ZSS, ktorí sú inkontinentní a odkázaní na pomoc pri zvládaní seba
obslužných úkonov v zariadení v celkovej výške 500,- eur. Použitá a opotrebovaná posteľná
bielizeň sa pravidelne kontroluje a vyraďuje z používania, nakoľko materiálno technické
vybavenie vyžaduje potrebu priebežného zlepšovania. Približne 80% klientov je
inkontinentných a pri starostlivosti o takýchto klientov, posteľné plachty treba denne
vymieňať. Plachty sa perú pri vysokých teplotách, dezinfikujú a to má za následok rýchle
opotrebovanie sa. Náklady na výmenu posteľných plachiet sú vysoké.
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: navrhuje schváliť návrh (7-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 1
(6-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 22/:
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1137/2017)
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2. FORLIFE n.o. žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotné účely na nákup zdravotných prístrojov - TE 1020/2016
70555/54538/OSV/2016 – FORLIFE n.o. , so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 36084271 žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na
sociálne a zdravotné účely na nákup zdravotných prístrojov: 2 ks inhalátorov a 1 ks bio
lampy v celkovej cene 950,- eur. Používaním prístrojov by sa zvýšila kvalita poskytovania
zdravotnej starostlivosti, urýchlil by sa proces liečby a skrátila doba hospitalizácie. Pre
pacientov s respiračným ochorením na zlepšenie a urýchlenie liečebného procesu sú
potrebné 2 ks inhalátorov na oddelenie vnútorného lekárstva. Pre častý výskyt rán alebo
preležanín by potrebovali bio lampu, ktorá výrazne urýchli proces hojenia a zlepšenie
celkového stavu pacientov.
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0)
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 1
(7-0-0-0)
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 23/:
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotné účely – Alternatíva 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1138/2017)

K bodu číslo 16 – Žiadosti a návrhy na úseku športu
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠK
Predkladal: Ing. Konštantín Glič, predseda ŠK, poslanec MZ
1. Návrh na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na
rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno – TE 1164/2017
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 schválilo
finančné prostriedky na priamu podporu športových aktivít športovým klubom
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a telovýchovným jednotám, prípadne jednotlivcom. Uvedené prostriedky v zmysle VZN
Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012 sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom
dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 36 žiadostí.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel, žiadosti
jednotlivých žiadateľov tvoria samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Stanovisko Komisie športu zo dňa 17.01.2017: Komisia odporúča schváliť návrh na
uznesenie. Pomer hlasovania: 9-0-0-0.
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: odporúča schváliť návrh športovej komisie. Pomer
hlasovania: 6-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
É. Hortai – ..... navrhujem na konci bodu B/ vynechať zodpovedný prednosta..... ďalej
v bode A/ bod d) viem takto prijať a schváliť, ale pri sformulovaní zmluvy, alebo pred tým,
alebo počas prípravy navrhujem to po právnej stránke veľmi vyjasniť a upresniť, lebo tak ako
je to teraz, to nie je v poriadku. Ďakujem.
/Výsledok hlasovania č. 24/:
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov
na rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1139/2017)
2. Návrh na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov
na rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno – TE 1163/2017
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 schválilo
finančné prostriedky na priamu podporu športových aktivít žiadateľov. Uvedené prostriedky,
v zmysle VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, sú navrhnuté na rozdelenie
žiadateľom dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 13 žiadostí.
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Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel, žiadosti jednotlivých
žiadateľov tvoria samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Stanovisko Komisie športu zo dňa 17.01.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie po
zapracovaní pozmeňujúcich návrhov. Pomer hlasovania: 9-0-0-0.
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie po zapracovaní
pozmeňujúcich návrhov. Pomer hlasovania: 6-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 25/:
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
na rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1140/2017)

K bodu číslo 17 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠK
1. Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č. 12 o poskytnutie
finančných prostriedkov – TE 1148/2017
Základná umelecká škola Komárno, Letná ul. č.12 žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Základnej umeleckej školy
Komárno, Letná ul. č. 12 v zmysle uznesenia MZ č. 866/2016.
Stanovisko úradu:
Stanovisko KŠKaM:
Stanovisko FK:
Stanovisko rady:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania:7-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania:7-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania:5-0-0-0).

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 26/:
k žiadosti Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 o poskytnutie
finančných prostriedkov v roku 2017 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy
Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č. 12“
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1141/2017)
2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 – dotácia
na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti
v hmotnej núdzi – TE 1161/2017
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2017. Mestský úrad Komárno dňa 11.01.2017 obdŕžal list ÚPSVaR
Komárno, v ktorom odmietol žiadosť mesta o pridelenie dotácie pre deti v hmotnej núdzi
v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dôvodom odmietnutia bolo negatívne stanovisko Inšpektorátu práce Nitra. Po
konzultácií s ÚPSVaR Komárno žiadosti budú podávať základné školy, ako právne subjekty.
Tak od 01.03.2017 žiaci ZŠ už budú mať pridelenú dotáciu. Pre deti MŠ (je to cca. 66 detí)
nepridelenú dotáciu navrhuje MsÚ vykryť z programového rozpočtu mesta na rok 2017.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko rady:
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

O 17.13 hod. prišiel poslanec Mgr. Károly Less.
Ing. László Stubendek, primátor mesta o 17.16 hod. nariadil neverejné zasadnutie.
O 17.35 hod. Ing. László Stubendek, primátor mesta uzatvoril neverejné zasadnutie.
Pokračovanie o 17.36 hod.
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 27/:
k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 – dotácia na podporu
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej
núdzi
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
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Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1142/2017)
3. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť – TE 1157/2016
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 schválilo
finančné prostriedky na priamu podporu kultúrnych aktivít. Uvedené prostriedky v zmysle
VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom
dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 115 žiadostí.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel s tým, že poradové
číslo žiadateľov vyznačených v jednotlivých pracovných hárkov je totožné s poradovým
číslom samotnej žiadosti, ktorá tvorí samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF. Pri
návrhu materiálu sa prihliadalo na kritéria podľa § 6 ods. 2. MÚ ďalej odporúča zohľadňovať
nasledovné kritéria:
- podporiť žiadosť, ak sa podujatie koná na území mesta.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM zo dňa 09.01.2017: Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie po
zapracovaní pozmeňujúcich návrhov. Pomer hlasovania: 7-0-0-0.
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: odporúča schváliť pozmeňujúci návrh KŠKaM na
uznesenie. Pomer hlasovania: 5-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 28/:
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1143/2017)
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Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť – TE 1158/2017 (zamietavé stanovisko)
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 schválilo
finančné prostriedky na priamu podporu kultúrnych aktivít. Uvedené prostriedky v zmysle
VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom
dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 115 žiadostí.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel s tým, že poradové
číslo žiadateľov vyznačených v jednotlivých pracovných hárkov je totožné s poradovým
číslom samotnej žiadosti, ktorá tvorí samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Pri návrhu materiálu sa prihliadalo na kritéria podľa § 6 ods. 2. MÚ ďalej odporúča
zohľadňovať nasledovné kritéria:
- podporiť žiadosť, ak sa podujatie koná na území mesta.
Predložený materiál navrhuje neschváliť dotáciu na uvedené podujatie žiadateľov.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM zo dňa 09.01.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie po
zapracovaní pozmeňujúcich návrhov. Pomer hlasovania: 7-0-0-0.
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: odporúča schváliť pozmeňujúci návrh KŠKaM na
uznesenie. Pomer hlasovania: 5-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 29/:
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť – zamietavé stanovisko
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1144/2017)

O 17.52 hod. odišiel pán viceprimátor Mgr. Béla Keszegh.
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K bodu číslo 18 – Poslanecký návrh Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa k návrhu na
poskytnutie finančnej dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai Alapítvány
Zs. Feszty – ..... vážený pán primátor, vážené dámy a páni. Predovšetkým by som chcel
informovať vážené zastupiteľstvo, že nie sám predkladám návrh, ale spolu s pánom
viceprimátorom Imre Knirsom. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, že tento
návrh sa jednohlasne schválil do dnešného programu. Tak isto dlhujem odprosením od
verejnosti, nakoľko sme sa mi dvaja na tomto hlasovaní nezúčastnili. Myslím si, že nie preto,
že sme nechceli, ale vyšlo to takto. Ale možno práve toto naše zameškanie nás oprávňuje na
to, aby sme to znova dostalo na prerokovanie. Vyvinulo sa tu nedôstojné a nepríjemné
rokovanie pri prerokovaní materiálu dotácie Jókaiho divadla. S tým, že nebola MZ
odsúhlasená tá dotácia, ktorú inak komisia aj mestská rada odsúhlasila. Druhý rok sedím
v tomto zastupiteľstve, ale nie veľmi sa pamätám na také, že by sa zamietol návrh
podporovaný mestskou radou. Trocha som sa aj prekvapil. Táto situácia sa však
komplikovala aj tým, že pre miestnu Maticu Slovenskú však dotácia schválená bola. Páči sa
či nie, žijeme v meste, kde je dvojjazyčnosť, žijú tu obyvatelia, ktorí používajú oba jazyky.
Prepáčte, ale neviem to lepšie sformulovať, i keď to vychádza dosť blbo. Musím povedať, že
postoj slovenských poslaneckých kolegov je pre mňa príkladnou hodnotou jednak preto, ako
svoju slovenskú kultúrnu organizáciu držia a podporujú, po druhé ony schváli návrh na
dotáciu pre Jókaiho nadáciu. Napriek tomu však návrh schválený nebol. Pociťoval som však,
že túto chybu sa patrilo napraviť. To, že čo však píšu určité noviny by som radšej neriešil
pretože si myslím, že sú určité rukavice, ktoré si netreba nasadiť. Také nedorozumenie by
som však trocha vyjasnil, že schválenie nezáviselo na hlasoch SMK poslancov, veď
prakticky ani neviem či je ešte niekto z poslancov MZ členom SMK. Možno respektíve pán
viceprimátor, ktorý sa do zastupiteľstva dostal ako nezávislý poslanec a počas sa stal
členom SMK. Môj poslanecký kolega Béla Szabó podľa mňa ani sám nevie čo vlastne je,
lebo by chcel byť členom SMK, ale SMK nie je isté, že by to chcela takto. Peter Korpás a ja
sme vlani v júni odstúpili od členstva, ktoré ani vlastne mi nevieme či je alebo nie. Teda
z tohto hľadiska to, že redaktor čo vypustí do sociálnej siete a napíše na papier poukazuje na
jeho dôkladnosť. Vrátil by som sa k návrhu na poskytnutie dotácie. Možno debatovať o tom,
komu prináleží a komu nie, ktorá organizácia z akých dotácií prežíva, a potom možno
diskutovať o tom, či si to zaslúži, alebo nie. Veľakrát si myslím, že tu veľakrát rozmýšľame
príliš všedne. Myslím si, že v prípade obidvoch organizácií, tak ako v prípade Matice
Slovenskej, tak aj v prípade Jókaiho divadla sa jedná o niečo také, čo je nad našou
právomocou. Nezávisí to od nás, že má jeden či druhý národ kultúru, alebo nie. Je to nad
naše sily. My v tom môžeme rozhodnúť len toľko, či sa toho zúčastníme, alebo zaprieme
a nezúčastníme sa. Nemusíme byť ani hrdý na to, čo nám tieto organizácie poskytujú. Sme
ľudia, poznáme sa aj ako rovesníci, vieme povedať okolo všetkého také či onaké veci.
Myslím si, že aj kolegovia veľmi dobre vedia, že aj okolo Matice Slovenskej sú problémy,
napriek tomu považujú svoju organizáciu za dôležitú. Pravdepodobne aj u nás by sa našlo
niečo pri riaditeľovi, hercoch a hocikom, a kto chce to aj dozaista postúpi. Ale ja si však
myslím, že musíme nad tým prekročiť a keď už nie sme ani hrdý na naše organizácie, tak to
považujme aspoň za dôležité. Práve preto som túto otázku znova predložil. Mám trocha dejá
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vu pocit, pretože tieto uplynulé tri mesiace podľa mňa boli o tom, že predkladám už
prerokované programové body. Nechcel by som nástojiť na tomto zvyku. Predchádzajúci
návrh by sa menil v tom, že iný je predkladateľ a iná je suma. Len aby sa nič nepovedalo,
pre Jókaiho nadáciu som myslel na sumu 15 tis. eur. Rozprávame sa o tom divadle, kde
ročná návštevnosť prevyšuje 60 tis. návštevníkov. To znamená, že ročne do tohto mesta
zavíta 60 tis. ľudí. Keď si z tohto počtu aspoň jedna tretina dá kávu pred predstavením alebo
po, tak si môžete vypočítať, že aj to je vyššia suma, ako o ktorej sa tu teraz rozprávame.
Ešte k tomu len toľko a viem to od pána riaditeľa, že túto sumu chceli využiť na vytvorenie
vhodnejších podmienok a okolia okolo sochy Attilu Kaszása. Teda je aj účel a preto vás
žiadam, aby sme túto dotáciu odsúhlasili. Odsúhlasme túto dotáciu Jókaiho nadácii a trocha
predíďme ďalším možným nezmyselným článkom, atď.. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pán poslanec za predloženie tohto návrhu. Prosím
o odovzdanie, aby som to vedel aj prečítať. Máte to aj v písomnej forme? Otváram diskusiu,
ale bol by som rád, keby to nezašlo do ďalekých končín. Prosím zahláste sa, kto chce
v diskusii niečo dodať. Uzatváram už aj možnosť prihlásenia sa. Do diskusie sa prihlásili
poslanci Imre Andruskó, Ondrej Gajdáč a pani poslankyňa Margit Keszegh. Nerozumiem.
Kto by sa chcel ešte zahlásiť? V poriadku, tak teraz uzatváram možnosť prihlásenia sa.
Posledný, ktorý sa prihlásil je pán poslanec Károly Less. Slovo má pán poslanec Andruskó.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O 18.22 hod. nariadil Ing. László Stubendek 5 minútovú technickú prestávku.
Pokračovanie o 18.39 hod.
(po prestávke prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 30/:
k poslaneckému návrhu Zsolta Fesztyho a PhDr. Imre Knirsa k návrhu na poskytnutie
finančnej dotácie pre Jókaiho nadáciu – Jókai Alapítvány
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16 + 1 Korpáš (na žiadosť primátora dopísať)
Za: 14 + 1 Korpáš (na žiadosť primátora dopísať)
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1145/2017)

K bodu číslo 19 – Poslanecký návrh Mgr. Imre Andruskóa – Nová koncepcia prevádzky
školských zariadení – informatívny materiál
I. Andruskó – ..... bol by som rád, keby sme sa touto témou zaoberali v dostatočnom
predstihu. Mestský úrad predstúpil s takým návrhom, že máme 5 školských jedální, ktoré
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patria pod kompetenciu mestského úradu. To znamená, že nie sú právnym subjektom, lebo
samotné právne kompetencie a právomoci zabezpečuje pán primátor, teda napríklad keď
niekoho treba prijať, atď., atď.. Mestský úrad má takú predstavu, že tieto školské jedálne by
prevzali školy, teda patrili by pod školy a nie pod mesto. Riaditelia škôl však nemajú problém
s tým, že by tieto jedálne patrili pod nich, ale to, že nevidia podstatu celej tejto kompetencie.
Preto zoštylizovali niekoľko otázok. Napríklad keď odovzdáme tieto jedálne školám, ako
budú odovzdané. Veľmi veľa jedální je v dosť zlej situácii. Niekde nevedia nachystať knedle,
lebo nevedia miesiť, atď.. Vnútorný interiéri v týchto jedálňach sú v dosť zlej situácii, teda
keď ich mesto odovzdá, tak sú zvedaví, v akej forme. Obnovené, s novými nástrojmi, alebo
s nejakými novými technikami, ktoré mesto zabezpečí, ktoré potom dostanú školy. Druhá vec
je tá, či dostanú plus novú pracovnú silu. Myslím si, že tu na mestskom úrade vykonáva pre
školské jedálne verejné obstarávania, lebo na potraviny pre jedálne treba vypísať VO. Niekto
tieto veci účtuje. Ako to bude celé vyriešené? Ja by som mal však tiež privátne otázky. Keď
vy ako mesto ukončíte túto kompetenciu, tak budete musieť platiť odstupné keď dobre viem
tak zhruba pre 50-60 ľudí, nakoľko sa im skončí pracovný pomer. Ja som to vypočítal aj
vytlačil, teda budete musieť vyplatiť na základe Zákonníka práce pre toho kto tak pracuje
kratšiu dobu tak jeden mesiac, pre toho kto tam pracuje viacej tak dva mesiace, maximálne
však štyri mesiace. To znamená, že keď tí ľudia berme pracujú za minimálnu mzdu, a naozaj
pracujú iba za minimálnu mzdu a to je žiaľ fakt, tak to bude spoločne s odvodmi činiť 90 tis.
eur. Chcel by som sa spýtať vedenia, či si naozaj premysleli premietnutie finančných
prostriedkov. Kolegovia to nefunguje tak, že preložím kuchárku na školu. Tu jej pracovný
pomer treba ukončiť a neviem prečo by podpísala novú. Možno sa bude snažiť, aby ste jej
vyplatili dva, alebo tri mesiace odchodného a potom na druhý deň prestúpi na školu, kde ju
bude zamestnávať riaditeľ tej školy. Vypočítal som to a činí to zhruba 90 tis. eur. Pán
primátor ja hovorím na základe Zákonníka práce. Nemôže to fungovať tak, že im rozviažete
pracovný pomer a potom bude s nimi niečo. Pán primátor. Túto tému som chcel načať preto,
aby sme na 7. marca dostali koncepciu o tom, o čom premýšľa vedenie mesta. Je to naozaj
vážna tematika. Sledoval som to aj v Dunajskej Strede, kde tak isto chceli zlúčiť materské
školy. Viacej stoviek rodičov prišlo na zasadnutie MZ a prevalila sa tam obrovská diskusia.
Všetky takéto obrovské zmeny keď nie sú adekvátne pripravené, tak vznietia obrovský hnev.
Preto by som žiadal pána Feketeho, lebo si myslím, že práve on je iniciátorom celého tohto,
že na základe akých zásad by to chcel zrealizovať, lebo by to nemalo fungovať tak, že si
dajú zavolať piatich alebo šiestich riaditeľov, aby sa k tomu vyjadrili. K čomu sa majú
vyjadriť? Keď nie je koncepcia, tak k čomu sa majú vyjadriť? Podľa mňa by sa to mohlo
urobiť tak, keby sme my poslanci obdržali jeden materiál, ktorý by sme odsúhlasili. Prečo
odsúhlasili? Pozrite sa prosím pán Fekete na zákon. Možno štruktúru mestského úradu
môžete meniť, ale na to, aby ste preložili školské jedálne do kompetencií škôl treba
rozhodnutie MZ, lebo je potrebné zmeniť zakladacie listiny škôl. Zakladacia listina potom
bude obsahovať, že s čím sa bude rozširovať prevádzka škôl. A to nemožno urobiť bez
rozhodnutia MZ. Pán Fekete si znova niečo vymyslí a celé to nie je premyslené. Znova
potom budeme nútení do takej situácie, aby sme to narýchlo vyriešili namiesto toho, že by
sme dostali o tom koncepciu, že mesto na tomto pracuje a aké má finančné, hospodárske a
personálne premietnutie, a aké majú ďalšie postupy. Riaditelia, kolegovia mi povedali to, že
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od 01. septembra to musia prevziať. Čo majú prevziať kolegovia? Videli ste z toho niečo? My
by sme mali o tom hlasovať. Prepáčte pán Fekete, ale prídete sem vy, urobíte znova také, čo
je jednoducho anormálne. Keď to ja teraz nepredložím, tak kolegovia by o tom ani nevedeli.
Možno by sme sa o tom dozvedeli niekedy v apríly, že v tejto veci začínajú obrovské zmeny.
L. Stubendek – ..... nie je to tak.
I. Andruskó – ..... pán primátor, mne však z toho vyplýva toto. Zdôrazňujem, že bez MZ to
však vyriešiť neviete. Nadarmo chce pán Fekete vždy obísť MZ. Toto sme videli aj pri návrhu
na zmenu rozpočtu, keď ste pán primátor bez vedomia MZ kľudne presúvali 500 tis. eur.
Toto neviete bez MZ urobiť. Ale pán primátor, veď sa nad týmto zamýšľate teraz, prečo by
sme o tom mali vedieť len v máji alebo v júni? Prečo sa to nemôže preložiť teraz s tým, že
kolegovia nehnevajte sa, ale máme jednu koncepciu a čo k tomu poviete. Rozprávajme sa
o tom. Pán primátor, prečo nie je tento materiál pred nás predložený? Riaditelia škôl už boli
predvolaný, aby sa k tejto koncepcii vyjadrili. O tomto by však podľa mňa malo rozhodnúť
najprv MZ na úrovni zámeru, že áno, školské jedálne odovzdáme školám s týmito
podmienkami. Kolegovia, čo bude potom keď to neodsúhlasí MZ? Potom si to pán primátor
chystal zbytočne. Potom tento projekt nebude úspešný. Preto hovorím pán primátor, že
neviem prečo musí pán Fekete hrať vždy túto hru, že za naším chrbtom niečo kujete a keď to
neodsúhlasím, potom ja budem zlý, že ťahám aj čas a potom mi pán Bósza odkáže, že
rozprávam zbytočne. Teraz som rozprával o tom, že je to absolútne oprávnené. Toto sa bez
MZ nedá vykonať. Preto ťa žiadam pán primátor, aby si nás o tom včas informoval. Aby ma
nevolali kolegovia – riaditelia, že prepáč Imro, ale ani nechápeme, čo od nás chcú. Poviem
otvorene aj to, že nechcú prebrať školské jedálne, lebo sú v dezolátnom stave. Keď ich
chceme odovzdať, tak ich musíme zrekonštruovať. Pýtam sa, máme na to peniaze?
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Chcel by som v tom ochrániť pán prednostu, ale vlastne
ho ani netreba ochrániť. Prebiehajú najprv rokovania s kompetentnými, aby povedali svoj
názor. Keď to nie je dobré, tak to nie je dobré, aby sa sem nedostal taký materiál, ktorý nie je
dobrý. Teda rokovania prebiehajú. Bola však aj taká situácia, keď zástupcovia Inšpektorátu
práce prišli za mnou, lebo v školskej jedálni našli hrdzavé panvice. So mnou rokovali
z Inšpektorátu práce ako to bude a čo bude. Aj toto sú také veci, že primátor sa bude
zaoberať hrdzavou panvicou. Táto koncepcia je ešte len začiatočnom štádiu rokovania.
V tom však musím s tebou súhlasiť, že musí byť predložený pred MZ ešte v začiatočnej
forme, ale už aj tak, že je to prekonzultované s riaditeľmi, či to má význam robiť alebo nie.
Keď to nemá význam, tak sa tým ani netreba zaoberať.
I. Andruskó – ..... mohli by sme dostať nejakú informáciu ohľadom koncepcie, ktorá bola
predložená pred kolegov?
L. Stubendek – ..... samozrejme. Pán prednosta, nech sa páči.
T. Fekete – ..... prvom rade by som si chcel vyprosiť, že žiadnu koncepciu som si nevymyslel
ja a nie som ani iniciátorom toho, aby sa tieto školské jedálne preradili do vlastnej
kompetencie škôl. Po druhé, nechceme predložiť nič za chrbtom MZ, tak ako to pán
poslanec Andruskó sformuloval. Všetko urobíme so súhlasom MZ. Táto koncepcia bude
dokončená teraz niekedy na základe toho stretnutia, ktoré tu prebiehalo a o ktorom viete aj
vy. Snažili sme sa zvolať riaditeľov na jedno nezáväzné rokovanie a vyžiadať si ich názor na
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to, ako by sa to celé mohlo zrealizovať, či to chcú realizovať, alebo ako sa to môže
dosiahnuť. Práve preto bolo zvolané to stretnutie. Na stretnutí sme sa dohodli, že Odbor
školstva vypracuje jednu koncepciu, zámer, ktorý potom riaditelia pripomienkujú a potom
predložíme na riadne marcové zasadnutie MZ na prerokovanie, aby MZ mohlo rozhodnúť či
áno, alebo nie.
L. Stubendek – ..... v poriadku. Otváram diskusiu. Prihlásili sa 7. Uzatváram možnosť
prihlásenia sa. Nasleduje pán poslanec Korpás.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

Materiál prerokovať v komisiách, na rade a predložiť na riadnom zasadnutí MZ.

K bodu číslo 20 – Informatívna správa o odovzdaní činností a prevádzkovania
Komárňanskej informačnej kancelárie – TE 1106/2017
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠK
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo v Komárne svojím uznesením č. 472/2015 zo dňa 12.11.2015
schválilo členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko,
v zmysle ktorého:
1. členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Podunajsko“,
2. návrh stanov Oblastnej organizácie cestovného ruchu „ Podunajsko“,
3. zaplatenie členského príspevku na rok 2015 pre Oblastnú organizáciu
cestovného ruchu vo výške 19.008,80 eur z Programového rozpočtu mesta,
program 5, odd. 04.7.3 cestovný ruch, položka 642 006 členské príspevky,
členský príspevok bude zaslaný po zaregistrovaní organizácie s tým, že činnosť
Komárňanskej informačnej kancelárie časom prevezme od Mestského úradu
Komárno. V zmysle zákona č. 91/2010 z.z. o podpore cestovného ruchu § 29
odsek (4) Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko v roku 2017 už
bude oprávnená žiadať zákonom umožnený štátny finančnú dotáciu „v rovnakej
výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej
organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90%
súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí
oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému
roku“.
Na základe uvedených skutočností je aktuálne realizovať oficiálne odovzdanie činností
a prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie, čo vyžaduje aj zmenu Organizačnej
štruktúry mestského úradu v Komárne.
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Stanovisko komisie: doporučuje MZ, aby informatívnu správu brala na vedomie (6-0-0-0).
Stanovisko rady:
doporučuje MZ, aby informatívnu správu brala na vedomie (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 31/:
k odovzdaniu činností prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1146/2017)

K bodu číslo 21 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing. – vedúca OSM
1.
Zámena nehnuteľností medzi Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Mestom
Komárno – TE 1088/2017
Žiadateľ: Univerzita J. Selyeho v Komárne, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01
Komárno.
Predmet žiadosti : zámena nehnuteľností:
-

budova so súp. č. 1166 (budova Lehár), ktorá sa nachádza na parc. reg. „C“ č. 2035
a pozemok parc. reg. „C“ č. 2035 o výmere 770 m², zast. plocha, vedené na LV č.
10465 vo vlastníctve žiadateľa

za
- ostatný objekt so súp. č. 3698 (bývalá jedáleň), ktorá sa nachádza na parc. reg. „C“
č. 1818/28 a pozemok parc. reg. „C“ č. 1818/28 o výmere 2743 m² zast. plocha,
-

administratívnu budovu so súp.č. 3759, ktorá sa nachádza na parc. reg. 1818/33
a pozemok., parc. reg. „C“ č. 1818/33 o výmere 250 m², zast. plocha

za
- ostatný objekt so súp. č. 3695 (bývalá telocvičňa), ktorá sa nachádza na parc. reg.
„C“ č. 1818/27 a pozemok parc. reg. „C“ č. 1818/27 o výmere 1279 m², zast. plocha
vo vlastníctve Mesta Komárna.
Na základe prieskumu trhu je záujem na odkúpenie nehnuteľnosti, budovy so súp. č.
1166 (Lehár) parc. reg. „C“ 2035. Nakoľko v rozpočte mesta Komárno z objektívnych
dôvodov nie je zapracovaná položka na vonkajšie a vnútorné rekonštrukcie uvedenej
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nehnuteľnosti, po zámene a získaní nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Komárno
navrhujeme vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti.
Dňa 11.01.2017 bol zaslaný list Univerzite J. Selyeho, aby sa písomne vyjadrili do
17.1.2017 v akom štádiu sa nachádza zrušenie záložného práva v prospech Betlen Gábor
Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság so sídlom Kossuth
tér 2-4, 1055 Budapest k nehnuteľnosti so súp. č. 1166 (budova Lehár), ktorá sa nachádza
na parc. reg. „C“ č. 2035, vedenej na LV č. 10465 v k. ú. Komárno. Bolo sľúbené zo strany
žiadateľa, že do horeuvedeného termínu sa vyjadria.
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017:
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017:
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017:

doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2-0).
pomer hlasovania (3-0-4-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 32/:
k žiadosti o zámenu nehnuteľností
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1147/2017)
2.
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – 1091/2017
Žiadateľ : Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO – DUNAMENTE
Predmet žiadosti: prenájom nebytového priestoru so súp. č. 1044 na parc. registra „C“
č. 29/1 v budove Zichyho paláca s podlahovou plochou 90 m2, vedeného na LV č. 6434 v k.
ú. Komárno. Prenájom žiadajú za 100,- eur/rok, za účelom podporiť tvorbu a realizáciu
koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území celého regiónu, propagácia cestovného ruchu
doma a v zahraničí, spracovávanie a predkladanie projektov rozvoja cestovného ruchu
a zabezpečenie ich realizácie, zastupovanie destinácie v regionálnych i národných orgánoch
a organizáciách, ako aj v profesionálnych združeniach cestovného ruchu, zriadenie
turisticko-informačného centra.
V zmysle čl. III. Bodu 1 písm. q) Zriaďovateľskej zmluvy Oblastná organizácia cestovného
ruchu PODUNAJSKO – DUNAMENTE, k predmetu činnosti OOCR patrí aj zriadenie
turisticko-informačného centra.
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Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017:
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017:
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017:

neprejednala materiál, nebola uznášania schopná.
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 33/:
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1148/2017)
3. Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1089/2017
Žiadateľ :

Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia,
Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava.

Predmet žiadosti: prenájom časti pozemku vo výmere 12 m2 z parcely registra „C“
č. 1497, vo výmere 181 m2, ostatná plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno za čelom umiestnenie monitorovacej stanice na monitorovanie kvality
ovzdušia.
Záväzok žiadateľa : nemá evidovaný záväzok voči mestu.
Cena prenájmu podľa platných zásad : 88,70 eur/rok.
Upresnenie umiestnenia stavby (monitorovacej stanice) je možné až po vytýčení
inžinierskych sieti.
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-1).
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 34/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
35
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. januára 2017.

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1149/2017)
4. Hnutie Si Dôležitý - Fontos vagy mozgalom - Žiadosť o prenájom pozemkov a
nebytového priestoru – 1090/2017
Žiadateľ: Hnutie Si Dôležitý – Fontos Vagy Mozgalom, IČO: 50 081 829, so sídlom
Radnótiho 46, 946 03 Kolárovo.
Predmet žiadosti : prenájom objektového súboru Bašty II., budovy so súp.č. 3411 na parc.
registra „C“ č. 5852, časť parc. reg. „C“ č. 5853 o výmere 8478 m², zast. plocha, časť
nehnuteľnosti na parc. reg. „C“ č. 5854 o výmere 7548 m², parc. reg. „C“ č. 5855 o výmere
6894 m², ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno. Prenájom žiadajú za 100,eur/rok, za účelom vyčistenia celej plochy a údržby pozemkov, organizovania kultúrnych
podujatí, vytvorenia galérie – histórie Mesta Komárno a Pevnosti, vybudovania vonkajšieho
javiska, organizovania historických hier, propagácie historických a umeleckých remesiel.
Aktivity žiadatelia plánujú financovať z vlastných, štátnych a európskych fondov.
Na časť pozemku parc. reg. „C“ č. 5853 o výmere 1200 m² a na nehnuteľnosť na
parc. reg. „C“ č. 5854 o výmere 9 m² (muničný sklad) je uzatvorená Zmluva o výpožičke do
14.05.2018 s Modelárskym klubom Komárno. Žiadaná nehnuteľnosť je v dezolátnom stave,
ktoré je potrebné vyčisť a dať do užívaniaschopného stavu.
Dňa 04.01.2017 bola žiadosť spresnená podnikateľským zámerom. Do zasadnutia
Rady pri MZ, t. j. 18.01.2017 bolo sľúbené zo strany žiadateľa, že predložia návrh
harmonogramu na realizácie aktivít a investícií, ktoré aj predložili.
Stanovisko OÚPaV : Podľa platného územného plánu mesta Komárno pozemok je určený
pre plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v zastavanom území (E1). Nie je
v rozpore s UPN.
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh MsÚ na uznesenie.
Stanovisko KRM zo dňa 21.11.2016 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
Stanovisko KRM zo dňa 11.01.2017: neprejednala komisia, lebo nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko FK zo dňa 23.11.2016 : pomer hlasovania (0-0-8-0).
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017: komisia žiada o doplnenie materiálu: presný
harmonogram, koncepciu, sprísniť a stanoviť podmienky zmluvy a sprísniť podmienky na
možnosť ukončenia zmluvy, pomer hlasovania (0-0-7-0).
Stanovisko rady zo dňa 30.11.2016: odporúčané na ďalšie prerokovanie zo dňa
18.01.2017: pomer hlasovania (0-3-4-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 35/:
k žiadosti o prenájom pozemkov a nebytového priestoru
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 5
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1150/2017)
5. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku

obchodnej verejnej súťaže - TE 1145/2017
Stanovisko KRM zo dňa 09.01.2017:
neprejednala, nakoľko nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko FK zo dňa 11.01.2017:
7-0-0-0.
Stanovisko rady zo dňa 18.01.2017:
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 36/:
k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1151/2017)

K bodu číslo 21 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach
2. Žiadosť o prenájom bytu v DOU – L. Ch. – TE 1125/2017
Meno žiadateľa: L. Ch., trvalý pobyt: 945 01 Komárno.
Menovaný žiada o pridelenie bytu v DOU, je starobný dôchodca, poberá dôchodok vo
výške 248,- eur/mesiac. Toho času býva v podnájme, v lete v záhrade. Nemá žiadne
záväzky voči Mestu Komárno.
a/
b/
c/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt v Komárne
žiadateľ nemá byť nájomcom bytu

2015
áno
nie je
37

Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. januára 2017.

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

d/
e/

žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
nie je
RD, obytného domu
naliehavosť bytovej potreby
býva v podnájme resp. záhrade

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 (žiadateľ). Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
Spĺňa podmienky §10 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: odporúča schváliť návrh (7-0-0-0).
Stanovisko rady: 7-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 37/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1152/2017)
3. Žiadosť o prenájom bytu – K. B., T. B. – TE 1126/2017
Meno žiadateľov:
K. B., trvalý pobyt: 945 01 Komárno,
T. B., trvalý pobyt: 945 01 Komárno.
a/
b/
c/
d/
e/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie
v Komárne
žiadateľ nemá byť nájomcom bytu
žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
RD, obytného domu
naliehavosť bytovej potreby

2016
áno
nie je
nie je
bývajú u rodičov

Počet spoločne posudzovaných osôb: 2 (žiadateľka + manžel). Žiadatelia nemajú voči mestu
nedoplatky. Spĺňajú podmienky § 5 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo
vlastníctve Mesta Komárno. Spĺňajú podmienky MVaRR SR.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
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Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: odporúča schváliť návrh (7-0-0-0).
Stanovisko rady: 7-0-0-0.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 38/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1153/2017)
4.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na adr. Ul. mládeže 13, KN – J.
Sz. – TE 1128/2017
Meno žiadateľa: J. Sz., trvalý pobyt: 945 01 Komárno.
Menovaná žiada o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na adrese Ul. mládeže 13, 945
01 Komárno, kde žila v spoločnej domácnosti s nebohým M. P., ktorý bol nájomcom
predmetného bytu (zomrel dňa 17.11.2016).
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: odporúča uzatvoriť zmluvu o nájme bytu so
žiadateľkou J. Sz. na byt na adrese Ul. mládeže 13, KN (7-0-0-0).
Stanovisko rady: 7-0-0-0
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 39/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1154/2017)
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5. Žiadosť o pridelenie bytu – K. L. – TE 1153/2017
Meno žiadateľa: K. L., trvalý pobyt: KN
Žiadateľka má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme bytu s Mestom Komárno od
07.04.2016. Žiada o výmenu bytu na hore uvedenej adrese (pridelenie iného bytu) z dôvodu
výskytu plesní v byte. Žiadateľka má uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemá
žiadne záväzky voči Mestu Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko SZB komisie zo dňa 09.01.2017: odporúča schváliť návrh (7-0-0-0).
Stanovisko rady: 7-0-0-0
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 40/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1155/2017)

K bodu číslo 22 – Informatívna správa o verejnom obstarávaní – TE 1142/2017
Stanovisko MsÚ : doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM zo dňa: komisia materiál neprejednala, nakoľko nebola uznášaniaschopná
Stanovisko FK zo dňa: 11.01.2017: doporučuje prijať návrh na uznesenie (4-0-3-0)
Stanovisko rady pri MZ zo dňa: 18.01.2017: doporučuje schváliť návrh (7-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 41/:
k Informatívnej správe o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 11
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1156/2017)
40
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. januára 2017.

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
K bodu číslo 23 – Rôzne
K. Glič – ..... prvá vec. Pani Panyiová, ktorá je majiteľkou Color centra v Bašte, neviem v
koľkátých Baštách nás upozorňuje na to, že v Bašte je už veľa náletov na vrchu Pevnosti.
Vyzvala nás, že aby sme niečo k tomu urobili, aby sme tie nálety zlikvidovali, lebo to začína
rušiť celý Pevnostný systém. To je jeden bod, čo som chcel povedať. Druhý je, že CVČ je
pripravené na odovzdanie a na prevádzkovanie. To som tým chcel povedať, že chcel by som
poprosiť vedenie mesta, ale aj poslancov, kolegov, že skúsme nájsť nejaké riešenie na
parkovanie, lebo to je najslabší článok celého tohto nového CVČ. Ja som zástanca tohto
nového CVČ, ale skúsme nájsť nejaký systém na parkovanie, aby ľudia tam vedeli dopraviť
deti. Ďalej tretia vec, ktorú by som chcel povedať, že podarilo sa nám predať jednu budovu.
Sme v januári za 150 tis. eur, čiže možno že sme naplnili príjmovú časť rozpočtu, predaj
nehnuteľnosti. Ja vyzývam všetkých poslancov, že skúsme odštartovať aspoň jednu
investíciu, aspoň jednu investíciu. Ja tvrdím, že dve veľmi dôležité investície by trebalo
realizovať. Jedna je prepojenie Eötvösovej ulice s E. B. Lukáča, a možno dôležitejšia je
vybudovanie bypassu na križovatke Komenského – Rákócziho, čo by sme mohli spojiť aj
s tou dynamickou a statickou dopravou okolo ZŠ Komenského. Poprosil by som vás, že
porozmýšľajte nad tým, že či je to dobrý nápad. Veľmi dobré by bolo, keby sme vedeli jednu
investíciu z týchto dvoch, alebo inú zrealizovať v tomto roku. A poslednú vec mám. Dovoľte,
aby som už aj ja povedal svoj názor. Mne sa kruhový objazd pri vojenskom kostole páči. Je
to najmodernejšie riešenie dynamickej dopravy a stojím si za svojím slovom. Keď sa to
niekomu nepáči nech nekritizuje, ale nech vyzve expertov, nech experti sa k tomu vyjadria.
Takže ešte raz opakujem, aj jednému tomu neprajníkovi, že ja si stojím za tým, že ten
kruhový objazd je dobrý. Ďakujem. To je všetko čo som chcel povedať.
L. Stubendek – ..... pán poslanec Szabó.
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Mal by som viacej žiadostí. Jedna sa týka
toho, že je v priebehu prepracovania územný plán mesta, a keď som dobre postrehol, tak
verejné prerokovanie tohto už nejakým spôsobom bolo. Chcel by som požiadať, aby
doposiaľ vypracovaný materiál napálilo na CD a dostali to všetci poslanci, lebo keď sa
k tomu nebudeme vedieť vyjadriť len vtedy, keď sa to predloží tu na MZ, tak to bude veľmi
zaujímaví situácia. Je to najdôležitejší dokument mesta, ktorý bude dlhodobo ovplyvňovať
chod mesta, teda vôbec nie je jedno, čo obsahuje. Druhá vec je, že ..... Áno? ..... Ja som to
myslel tak, že by bolo lepšie, keby to poslanci vedeli prezrieť ešte skôr, čo vlastne obsahuje,
lebo sa potom len predloží hotový plán na prerokovanie pred MZ ku ktorému potom len
povedia, že to chystali odborníci a ony si mysleli, že to bude takto najlepšie. Ďalej príprava
VZN, ktoré bolo schválené na decembrovom zasadnutí a je vlastne o tom, aby zaviazalo
obyvateľov mesta na tom, aby sa napojili na verejný systém odpadových vôd. V tom
uznesení bolo uvedené, aby sa to hlásenie nachystalo na nasledujúce zasadnutie. Toto sa
však nestalo. Moja otázka je tá, na kedy ju môžeme očakávať, lebo to môže ovplyvniť príjmy
hoc aj v spoločnosti KOMVaK, respektíve aj to, čo tak vyriešené nie je, môže veľmi
znečisťovať prostredie, nehovoriac už o Alžbetinom Ostrove. V poriadku, tretia vec by bola
otázka. Uhradenie dane za nehnuteľnosť bola doposiaľ tak, že sa dala platiť v dvoch
bankách, v OTP a VÚB. Moja otázka je tá, či sa to menilo? Mám takú informáciu, že sa dá
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hradiť už iba v OTP. Keď je to tak, tak moja otázke je, prečo je to tak..... V poriadku, tak
potom ďakujem. Len toľko.
(nie je počuť zvukový záznam)
Gy. Batta – ..... ďakujem za slovo. Pán primátor, vážení kolegovia. Mal by som jednu otázku.
V roku 2016 sme schválili rozpočet mesta aj mestským organizáciám, podnikom a každému.,
komu patrí. Avšak pre spoločnosť Com-Média do dnešného dňa nebola preposlaná 1/12
rozpočtu, a dnes je už 26. januára. Chcel by som sa spýtať, aké kroky v tejto veci plánuje
urobiť, veď toho času zastupiteľstvo schválilo tento rozpočet. Ďakujem.
(nie je počuť zvukový záznam)
I. Andruskó – ..... nie to pán primátor. Len by som ťa chcel poprosiť, že dnes je 26. januára,
pracujú tam ľudia, majú nárok na výplatu a je to aj schválené, tak ťa prosím, aby ste sa
nezahrávali, koho je to vinou. Vydaj príkaz, aby to úrad zajtra preúčtoval, je to také
jednoduché pán primátor. Ďakujem pekne.
(nie je počuť zvukový záznam)
Sz. Ipóth – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Na vedenie mesta sa obraciam so žiadosťou
obyvateľov. Prvá sa týka ul. 29. Augusta, ktorú som už aj viackrát naznačil. Tam kde sa
odbočuje ku kajakárni sa vyrúbala časť tzv. lesa. Viem a dostal som na to aj odpoveď, že ten
pozemok nie je vo vlastníctve mesta, ale lesného hospodárstva, alebo niečo také. Bolo by si
však potrebné uvedomiť, že pomaly začína vegetácia a jedná sa o močaristý pozemok, na
ktorom má aj SPP postavený ešte malý domček v dezolátnom stave, ktorý sa pomaly stáva
aj usadlosťou pre drogujúcich. Hovoril som to už aj minulý rok, že sa jedná o močaristý
pozemok, kde je veľa potkanov. Vlani som dostal na to takú odpoveď, že sa už
nakontaktovali na lesné hospodárstvo. Chcel by som len vedieť v akom štádiu riešenia je, či
sa to už nejakým spôsobom rieši. To by bola moja jedna otázka. Ďalšia vec je tá, ktorú
dennodenne aj prežívam, že nie je dobré nastavenie semaforov, ktoré som už viackrát
spomínal. Aj dnes na križovatke Ul. Petőfiho, smerom k SPŠ aj späť je taká krátka doba
prechodu, že aj dnes ráno sa dve autá dostali do stredu križovatky a na druhej strane zase
dostali zelenú. Toto sa tam stáva dennodenne, ale nie len v tej križovatke. Je dozaista
potrebné, aby sa tieto semafory preprogramovali. Ale táto problematika sa vyskytuje
dennodenne aj na ostatných križovatkách, že v strede križovatky takto ostane viacej áut.
Ďakujem.
(nie je počuť zvukový záznam)
T. Fekete – ..... keď tomu dobre rozumiem, tak sa jedná o pozemok smerom ku kajakárni.
Ten pozemok je v majetku mesta.
Sz. Ipóth – ..... ja som dostal takú informáciu, že nie.
T. Fekete – ..... neviem od koho ste to počuli. Do Územného plánu to bude zaradené ako
pozemok na vymeranie za účelom výstavby. Ale najprv však ten bordel treba dať do
poriadku.
(nie je počuť zvukový záznam)
Š. Bende – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Niektorý poslanecký kolega sa na minulom
zasadnutí už na to spýtal, ale opýtam sa na to ešte raz. Vyhľadali ma obyvatelia ohľadom
prasknutého potrubia na Dunajskom nábreží, ktoré je tam už dosť dlhú dobu. Chceli by
vedieť, v akom štádiu riešenia je a na kedy môžu očakávať odstránenie tejto problematiky.
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To jedna otázka. Druhá, na ktorú by som sa chcel spýtať je to, čo spomínal už aj pán
poslanec Béla Szabó, teda nový Územný plán. Komisia Rozvoja mesta by rada zvolala jedno
neformálne stretnutie, ktoré som v podstate inicioval ja, aby sme sa tým nezaoberali len my
na zasadnutí komisie. Keď sú však nároky takéto vysoké, tak keby pán primátor dovolil, tak
by sme to stretnutie mohli zrealizovať tu vo veľkej zasadačke na mestskom úrade. Každý
poslanec dostane vyrozumenie, kedy sa toto stretnutie bude realizovať a môže prísť. Budú tu
prítomní architekti, a hneď by mohli byť o celom aj informovaný. Ďakujem pekne.
(nie je počuť zvukový záznam)
B. Kóňa – ..... k tým dokončeným opravám len toľko, že ani jedna betonárka v týchto
mrazoch nerobí. Takže, .... . Keď povolia mrazy, tak áno.
(nie je počuť zvukový záznam)
Zs. Feszty – ..... MZ by som ešte zaťažoval niekoľkými vecami. Prvá by bola otázka na to,
akým spôsobom treba doručiť pozvánku. Kto ju musí prebrať a podpísať, lebo teraz v sobotu
mi doručili pozvánku tak, že som nebol doma, nemusel som ju prevziať ja, mohla to prevziať
moja manželka. Preto by som sa vrátil k môjmu skoršiemu návrhu, aby ste to rozposlali
mailom. Tak nebude treba páliť CD nosiče, papiere tlačiť, atď., atď.. Nech sa páči.
T. Fekete – ..... veľmi radi by sme urobili to, že by sme to rozposlali mailom, ale jedná sa
o také rozsiahle materiály, že niekedy sa ledva zmestia aj na CD.
Zs. Feszty – ..... že vraj máme aj cloud systém, ku ktorému máme aj prístup.
T. Fekete – ..... aj to je objemovo limitované, teda aj tam možno ukladať materiály určitej
kapacity.
Zs. Feszty – ..... priamu odpoveď som však doposiaľ nedostal, či možno takýmto spôsobom
doručovať pozvánky.
L. Stubendek – ..... treba to preveriť.
Zs. Feszty – ..... čo sa stane vtedy, keď budem za zle so svojou polovičkou a skryje to predo
mnou, lebo nebude chcieť, aby som prišiel na zasadnutie? V poriadku, bokom so žartmi.....
Prepáčte, ale rozprava prebieha na úkor môjho času. Pán primátor, chcel by som reagovať
na tvoj list KOMVaKU-u zo dňa 30. decembra. Premýšľal som nad tým, či mám napísať list
alebo nie, ale potom som premýšľal, že bude toto zasadnutie a rozprávajme sa radšej tu. Ja
sa k tejto veci môžem kľudne vyjadriť, lebo ja ako jediný som nesúhlasil s vymenovaním
pána Rumana. .... Ale ja som hlasoval proti. Dovoľte mi, aby som povedal niečo trocha
tajomne. Som si vedomý hrami dejúcimi sa za v pozadí, hráčmi a procesmi dejúcimi sa
v úzadí, ale by som menoval nikoho, lebo nerád čítam listy a výzvy právnikov. Podstatou
toho, čo si nám emaily napísal a sformuloval je to, že dozaista viete aj vy, dostali ste o tom
avízo aj emailom že valné zhromaždenia iniciované predstavenstvom sa nezrealizovali. Ja
mám takú informáciu, že odvolávajúc sa na lekárske prehliadky a chorobu si sa nezúčastnil
na týchto valných zhromaždeniach práve ty, každý iný by tam však bol. Nerozprávame sa tu
ani o jednom a ani o dvoch valných zhromaždeniach. Na konci listu však berieš na
zodpovednosť ich. Pýtam sa však, aký zodpovedný je práve tvoj prístup, lebo spoločnosť je
takýmto spôsobom nútená do situácie, v ktorej nevie nerozhodovať v tom, že členovia
schválený MZ sa na valnom nemôžu vymenovať. Teda tu na dala bokom celá práca MZ. Ja
chápem, že je aj iná vôľa pod nebom, ale tu sa rozhodlo o troch ľuďoch či sa páči, alebo nie.
Nie je na to iné východisko. To, že sa tu takto všeobecne zoštylizuje, že sa nekonali valné
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zhromaždenia si myslím, že je trocha skreslené. A nadväzujúc na toto by som sa chcel
odvolávať na noviny Dunatáj. Veľmi zriedka sa zaoberám takýmto „udierajúcim“ produktom,
„udierajúcim“ možno práve preto, lebo by sa mohli pomenovať ako „kladivo“, nakoľko
udierajú tam, kde to treba. Ale vždy to vychádza nejako tak a prepáč, že to slúži len pre tvoj
úspech. Je vždy tak jednostranný, nikdy nekritizujú vedenie mesta. Mne sa aspoň nepodarilo
prečítať si čo i len jeden takýto článok. Ja ťa považujem za inteligentného človeka a moja
otázke je a pýtam sa, či to potrebuješ, aby takéto prepáčte pestrofarebné noviny bez
úrovne..... Keď môžem požiadať, neponižujme sa pod určitú úroveň, nie je to potrebné.
Myslím si, že dobrá myšlienka prejde a druhá sa cestou vytratí. Chcel som povedať iba tieto
veci. Ďakujem.
(nie je počuť zvukový záznam)
L. Stubendek – ...... rozprávali sme o tom naposledy asi zhruba pred týždňom, ale teraz to
presne povedať neviem, ale zvolení, mnou vymenovaní členovia, tak aj predseda
predstavenstva mohli zdieľať moju dôveru, čo som aj naznačil Tatra banke, nakoľko začali
s bankou vážne rokovania. Dôveru však zdieľajú aj zo strany MZ. Veci, ktoré bolo potrebné
vyriešiť sa vyriešili. Môžem s kľudným svedomím vyhlásiť, že predstavenstvo svoju prácu
vykonáva veľmi precízne, aj tie ktoré treba prešetriť a prakticky vo všetkých časových
intervaloch s primeranou dôslednosťou aj riešia. Teda spoločnosť riadne funguje. Tí
členovia, ktorí boli v predstavenstve sú už odvolaní, je to potvrdené aj notárom. Stretnutie
s nimi sú už iba formálneho charakteru. Chcel by som povedať ešte toľko, že ja osobne
vidím obrovskú príležitosť v konsolidácii s týmto tímom, spolu s dozornou radou a MZ, ktorá
bude naďalej prebiehať aj v spoločnosti. Len toľkoto som chcel povedať v krátkosti. Károly
Less.
K. Less – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel by som povedať niečo v dvoch
veciach. Nedávno som rokoval s pánom poslancom Gličom a pánom Bajkaim v spojitosti s
tým, že čoskoro bude prebiehať ocenenie najlepších športovcov roka. Trocha som pokladal
za čudné, že cenu môžu dostať len športovci z Komárna. Popritom sú však takí športovci,
ktorí veľmi úzko nadväzujú na Komárno. Na základe tohto však Juraj Tarr a Erik Vlček
nemôžu dostať žiadnu cenu, lebo závodia v inom športovom klube? Alebo by som povedal
ešte jeden príklad, napríklad mladý športovec kajakár Ákos Óbert, ktorý v roku 2016 vyhral
na Majstrovstvách Európy juniorov vzdialenosť maratón. Teda ocenenie nemôže získať ani
on? Ja som to považoval za trocha čudné. Teda býva tu, jeho rodičia tu platia dane, len
závodí v inom klube a preto nemôže byť ocenený. To som považoval za čudné. Druhá vec
nadväzuje tiež na rodinu Óbert. Vyhľadal ma otec Ákosa Óberte, János Óbert s takou vecou,
že dostal od exekútora list, ktorý zaslalo Mesto Komárno a jednalo sa o sumu 16,50 eur.
V liste sa jednalo o to, že nezaplatil nejakú čiastku za daň za smeti a komunálne odpady
a preto musí zaplatiť pokutu. Tento list obdržal do rúk večer 22. decembra. Mal na to 3 dni,
aby sumu uhradil. Keď však dobre viem, tak 22. decembra bol štvrtok, teda sumu vedel
uhradiť len v piatok, alebo v sobotu doobeda. Túto sumu uhradil, nakoľko nikdy nemal žiadne
podĺžnosti, nakoľko si ich vždy platil poctivo a čestne. Požiadal ma, aby som sa za týmto
celým pozrel. Osobne som sa pobral na úrad a spýtal na tieto veci. Pani mi vtedy odpovedať
nevedela, potom som sa nevedel dostaviť a preto sa osobne dostavil na úrad aj spolu
s manželkou. Pani im vtedy povedala, ktorej meno presne neviem, že sa tu stala nejaká
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chyba a zle im odoslali list, lebo nie je oprávnená požiadavka na uhradenie pokuty, ktorú im
stanovili.
L. Stubendek – ...... exekútor, alebo mesto?
K. Less – ..... mesto. Mesto neoprávnene stanovilo úhradu. Pani povedala, že sa stala
nejaká chyba, ale takéto sa stáva. No považoval som to za čudné a požiadal by som
prednostu úradu, aby sa za tým pozrel. Ja prinesiem ten list, ktorý János Óbert obdržal. Keď
pochybilo mesto, tak by som žiadal iba toľko, aby sa mesto ospravedlnilo, alebo uhradilo
sumu. Nejedná sa o veľkú sumu, ale o princíp, že sa stalo niečo takéto a dopustili chyby.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ...... ďakujem pekne. Ako odpoveď by som tu chcel upozorniť pozornosť MZ
na to, že návrhy na ceny Pro Urbe a Čestný občan mesta možno odovzdať do konca
februára, o ktorom bude potom rozhodovať MZ. Taktiež by som žiadal návrhy na Cenu
primátora, lebo práve poslanci MZ poznajú také významné osobnosti, obyvateľov, ktorí by
mohli byť hodný na také alebo onaké ocenenie. Takže toto som chcel dať ako odpoveď
a zároveň upriamiť pozornosť MZ na toto. Slovo má pani poslankyňa Éva Hortai.
É. Hortai – ..... ďakujem za slovo. Vážené MZ. Ako predseda komisie na otváranie obálok na
vyhodnotenie výberového konania na post konateľa spoločnosti Com-Média by som chcela
informovať MZ o tom, že napriek tomu, že vo vypísaní nebol uvedený dátum som chcela
napriek tomu zvolať komisiu na otváranie obálok tak, aby Rada MZ na zasadnutí dňa 18.
januára vedela rozhodnúť o zaradení do programu rokovania, a MZ vedelo o tom dnes
prerokovať. Avšak som ochorela a zo zdravotných dôvodov som nevedela zvolať komisiu. Ja
som o tom informovala aj Radu MZ, kde sa nemohlo zniesť také rozhodnutie, aby to bolo
zaradené do dnešného programu rokovania MZ. Ja ďakujem za vaše porozumenie. Zároveň
by som chcela požiadať pána primátora a konateľa, aby dohliadli na to, že do dnešného dňa
sa nevykonali predchádzajúce zmeny. Do dnešného dňa stále figuruje pani Éva Dohnanec
a osoby vymenované toho času. Chcela by som požiadať, aby zabezpečili zapísanie
doterajších zmien v obchodom registri, lebo pri neúplnosti tohto nebude možné zaregistrovať
prípadné ďalšie zmeny. Medzitým sme si s kolegom však pozreli, že pri spoločnosti
KOMVaK tieto zmeny v predstavenstve už boli zaregistrované. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... keď mi ešte pani poslankyňa dovolíš povedať, ja som o tomto informoval
MZ v Interpeláciách. Ďakujem. György Batta.
Gy. Batta – ..... (nie je počuť zvukový záznam)
L. Stubendek – ...... ďakujem. Pán poslanec Imre Knirs, prepáč aj pán viceprimátor. Ale je
samozrejme aj poslanec.
I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. Vážení poslaneckí kolegovia. V mene Komisie na ochranu
verejného záujmu by som vás chcel požiadať s veľkou úctou a ešte väčšmi rázne vyzývam
každého, aby brali konečne vážne to, čo poviem skoro na každom zasadnutí, aby konečne
brali vážne svoje povinnosti. Zo strany komisie sme urobili všetko. Hodiny sme boli schopní
čakať, každého sme osobne oslovili písomne, mailom aj telefonicky. Neviem čo by sme mali
ešte urobiť, aby vo vlastnom záujme urobili to, čo im zákon ustanovuje. Nechceme pokutovať
nikoho, ale znova bude to, že keď si nesplnia svoje zákonom dané povinnosti, tak budeme
nútený k takémuto kroku, nakoľko aj mi musíme dodržiavať zákony a postupovať v tom
zmysle. Nechceme žiadne spory, nechcem od nikoho požadovať. Úctivo žiadame každého,
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ale každý vie koho sa to týka, že to treba urobiť. Tak to urobte. Neviem čo by sme mali ešte
urobiť. Dúfam, že som vás upozorňoval na to posledný krát. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo. Na záver mi ešte dovoľte, aby
som ešte povedal niekoľko myšlienok. Dnes na Univerzite Jána Selyeho sme sa zúčastnili na
jednej veľmi peknej a slávnej výstave, a taktiež sme boli viacerí z mesta a vedenia inštitúcií
účastníkmi jednej konferencie, keď univerzita spomínala na okrúhle výročie narodenia
profesora Jánosa Selyeho v rámci hodných pomerov. Tu sme boli informovaný, že pán
prezident vymenoval nového rektora Univerzity Jánosa Selyeho. Toto cestou by som sa
chcel poďakovať bývalému rektorovi Jánovi Tóthovi za jeho odvedenú prácu, spoluprácu
s mestom a za všetko čo spoločne s rektorátom, akademickým senátom a učiteľským
zborom urobili pre výchovu našej mládeže, pre rozšírenie ich vedomostí, tak aj pre toto
mesto. Tím, ktorí s ním spolupracovali v určitých zastupiteľstvách by som sa taktiež
poďakoval a novému rektorovi môžem povedať a vyjadriť sa aj v mene MZ a úradu, že mu
spoločne prajeme zo zasadnutia MZ, z mestského úradu veľa sily, zdravia, tak aj veľa
úspechov v rozvíjaní univerzity, čo mu zašleme aj písomnou formou. Ďakujem každému za
jeho snahu, pozornosť a každému prajem pokojnú dobrú noc!

K bodu číslo 24 – Záver

Pán primátor Ing. László Stubendek sa poďakoval prítomným za účasť a o 20.33 hod.
ukončil pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.

...............................................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ

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

Overovatelia

Mgr. György Batta

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

JUDr. Margit Keszegh

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

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- zvukový záznam zo zasadnutia na CD nosiči,
- prezenčná listina,
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva,
- zápisnica,
- návrhy poslancov,
- interpelácie,
- uznesenia,
- VZN,
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,
- výsledky hlasovania.

•

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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