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Naše číslo: 41137/47017/ZASKN/2015                                            Komárno, 26. marca 2015  
 
 

ZÁPISNICA 
ZO 6. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 26. MARCA  2015 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:08 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: Zsolt Feszty, PaedDr. József Kiss Péntek, 
neskorší príchod ohlásil Mgr. Károly Less, Ing. Peter Korpáš ohlásil skorší odchod.  
 
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: 20. 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 overovate ľov zápisnice: -   Mgr. Imre Andruskó, 

-  Mgr. Tímea Szénássy. 
 
Prišiel pán poslanec Mgr. Károly Less o 13.10 hod. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 45/2015)  



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

2 
 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. marca 2015 

 

 
L. Stubendek – má niekto nejaké pripomienky? Ja budem mať tiež, vopred to ohlasujem, ale 
počkáme si na koniec. Uzatváram prihlasovanie sa. Nech sa páči pán poslanec Glič.  
K. Gli č – vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Skôr než by som začal, dovoľte 
mi, aby som sa ospravedlnil pani Keszeghovej. Naozaj som sa na minulom zasadnutí usmial, 
nebolo to odo mňa fér, bol som v strese, ospravedlňujem sa. Teraz by som chcel povedať 
jednu vec, že mám taký procedurálny návrh pán primátor, že nemáme tu takú výkonnú moc, 
pokiaľ keď sa poruší rokovací poriadok a čoho sme boli svedkami aj minule. Neviem či by tu 
nemal sedieť niekto kompetentný, trebárs z mestskej polície, lebo keď tu nastal šum a porušil 
sa rokovací poriadok, tak ti si síce chcel vykázať ľudí z miestnosti, ktorí porušovali rokovací 
poriadok, ale nemal si na to výkonnú moc. Čiže aj keby si chcel niekoho poslať von, tak si to 
nedokázal. Takže bol by som rád, keby sme sa takým konfliktom, ako boli minule na ďalších 
zastupiteľstvách vyhli. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Andruskó.  
I. Andruskó  – vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážené dámy a páni. Ako bod č. 4 by 
som chcel navrhnúť jeden bod. Toto je nové zasadnutie, ale minule bol schválený program 
rokovania s 22 bodmi. Podľa pôvodného je to bod č. 12 – sú to žiadosti a návrhy vo 
finančných veciach. Z tohto materiálu sme prerokovali jeden bod, ostatné dva pod body nie. 
V tomto materiály sa nachádza Informatívny materiál k poskytovaniu dotácie pre COM-
MÉDIA, spol. s r.o. aj Informatívny materiál k poskytovaniu finančnej pomoci na obnovu 
vyhoreného hradu Krásna Hôrka. Prosím o tomto dať hlasovať a prosím kolegov, aby 
podporili tento návrh. Chcel by som ešte zdôrazniť, že sa nejedná o nový bod, lebo bol 
v programe rokovania aj pred dvoma týždňami. Vtedy sme sa rozhodli, že všetko 
prerokujeme, ale z nejakého dôvodu sa vynechalo. Keď si kolegovia otvoria CD, tento 
materiál figuruje pod bodom 12. Navrhujem ho však teraz prerokovať pod bodom č. 4. Pán 
primátor svoj návrh predložím aj písomne. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pán poslanec. Slovo má pán poslanec Varga.  
T. Varga   - ďakujem za slovo. Vidím, že  tak ako na minulom zasadnutí, v programe 
rokovania sa nachádzajú interpelácie. Prosím rozšíriť bod interpelácie o otázky. Keď som 
však dostal slovo, chcel by som v mene poslaneckého klubu Híd zablahoželať pánovi 
primátorovi všetko najlepšie k narodeninám. Ďakujem. 
 
Prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende o 13.15 hod . 
 
L. Stubendek  – prosím? 
T. Varga   - chcel by som v mene poslaneckého klubu Híd zablahoželať pánovi primátorovi 
všetko najlepšie k narodeninám.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Je to veľmi milé prekvapenie. Ďakujem pán poslanec. Pán 
poslanec Anton Marek, máš slovo.  
A. Marek  – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Mal by som jednu otázku, ale ja už 
počkám potom do ďalšieho bodu programu a spýtam sa vtedy. Ďakujem. 
L. Stubendek  – tak teraz nemáš žiadnu otázku? 
A. Marek  – nie. 
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L. Stubendek  – niečo mi naznačil pán prednosta, prosím. 
B. Kóňa  - dobrý deň prajem. K návrhu pána poslanca Andrusku budete samozrejme 
hlasovať ako uznáte za vhodné. Na vysvetlenie. K jednému bodu, to bola Kontrola uznesení, 
prečo sme neplatili 1 tis. eur. na Krásnu Hôrku po požiari. Povedali sme, že to prešetríme 
a dáme stanovisko. Je to informatívna správa a na tom sa nič nezmení, je to takto. Druhá 
vyplynula z interpelácií, aby sme vydokladovali na základe čoho máme takýto aký máme 
vzťah ku Com Médii. To sme vydokladovali. Tieto materiály mali byť dané medzi informatívne 
materiály úplne na spodok ako sú správy z finančnej komisie a ostaných komisií. To 
znamená že bez nejakého prejednania. Preto sme tam v podstate nedávali žiaden návrh na 
uznesenie, že to bolo prerokované, alebo schvaľuje, alebo berie na vedomie. Tak že sme to 
dávali len ako informáciu a dali sme to čo máme a vydokladovali sme tým, čo sme vedeli. 
Takže tieto dva body ja osobne beriem ako, myslím si úplne zbytočné, aby sa nevytvárali 
úplne zbytočné emócie, lebo nič na tom nezmeníme. Ďakujem.     
L. Stubendek  – ďakujem. Samozrejme budeme hlasovať, ale ako som naznačil aj ja budem 
mať návrh. Po interpeláciách by som chcel navrhnúť prerokovať Žiadosti a návrhy na úseku 
športu, čo by sa zo strany úradu doplnil Ing. Weszelovszky. Na minulom zasadnutí som 
naznačil a rozdal sa aj materiál ohľadom slávnostného zasadnutia k 750-temu výročiu Mesta 
Komárno, o čom by som žiadal hlasovať pred bodom rôzne. V tom prípade, keby poslanci 
nemali so sebou rozdaný materiál s návrhom uznesenia, samozrejme rozdáme ešte raz. 
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hortai, máš faktickú poznámku? 
É. Hortai  – ani neviem či faktická poznámka alebo len otázka. Pán primátor žiadala by som 
upresniť, že o čo sa vlastne jedná a presne o aký bod by ste chceli rozšíriť program 
rokovania. Ďakujem. 
L. Stubendek  – v Žiadostiach a návrhoch vo veciach školstva, kultúry a mládeže sme 
schválili pozmeňujúce návrhy, ale o celom návrhu sme nehlasovali. Prišli sme na to počas 
kontroly plnenia uznesení a pri podpisovaní uznesení. Aby sme boli všetci v zhode 
a porozumení, práve preto by som žiadal o doplnenie. Ďakujem. Hlasovať budeme po 
porade, tak ako odzneli návrhy. Prvý bol návrh pána poslanca Andruska. Hlasujme. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  
návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – ako bod č. 4 – žiadosti a návrhy vo 
finan čných veciach 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 0 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Ďalší bol návrh pána poslanca Vargu, aby sa bod 
interpelácie rozšírili o otázky. 
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/Výsledok hlasovania č. 3/:  
návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu – interpelác ie rozšíri ť o otázky 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
 
L. Stubendek  – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Ďalšie boli moje dva návrhy.  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh pána primátora Ing. László Stubendeka – po in terpeláciách prerokova ť Žiadosti 
a návrhy na úseku športu a pred bodom rôzne bod o s lávnostnom zasadnutí k 750-
temu výro čiu Mesta Komárno   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
 
L. Stubendek  – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu 
s prijatými zmenami. Prosím hlasujme. 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 46/2015)  
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky 
3. Žiadosti a návrhy na úseku športu – TE 57/215 
4. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
5. Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 – návrh 
6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
7. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
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9. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. ......./2015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného 
občianstva Mesta Komárno 

11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
12. Návrh na VZN mesta Komárno č. ...../2015, ktorým sa zmení VZN 8/2014 ktorým sa určí 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 

13. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
14. Žiadosť pána primátora – schválenie uznesenia k príležitosti 750. výročia vyhlásenia 

Komárna za mesto 
15. Rôzne 
16. Záver 
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo nasledujú 
interpelácie, samozrejme so žiadosťou pána poslanca Vargu, teda interpelácie a otázky. 
Prosím zahláste sa do diskusie. Do diskusie sa prihlásili ôsmy, uzatváram prihlásenie sa 
a slovo má pán poslanec Varga. Nech sa páči.  
  
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky  
 
T. Varga  – ďakujem za slovo. Chcel by som interpelovať pána primátora. Každý sa z tlače 
mohol dopočuť, že ministerstvo životného prostredia odstráni kontaminovanú pôdu po 
bývalej československej a sovietskej armáde. Takýto pozemok sa nachádza aj za budovou 
mestskej polície, kde má byť aj mestský trh. Včera som sa ako predseda komisie životného 
prostredia vybral pozrieť na práce, ale to čo som tam videl bolo strašné. Ako sa tam dostavili 
ťažké mechanizmy, tak hneď začali aj pracovať, čím zničili už vybudované kvetináče, smetné 
koše, aj lavice. Teda tých 50-60 tis. eur. čo tam bolo na rekonštrukciu a vybudovanie 
mestského trhoviska bolo vynaložených, tak z toho 30% je zničené. Moja otázka by bola tá, 
či je s touto firmou uzatvorená nejaká zmluva, či tieto škodí uhradí a po vykonaní prác 
navráti všetko do pôvodného stavu. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Je to naozaj veľmi dôležitá otázka, a hneď budeme mať na 
ňu aj odpoveď. Ďalší je pán poslanec Vetter, nech sa páči.  
J. Vetter  – jednak sa pripájam k žiadosti pána poslanca Gliča, že to čo sa na minulom 
zasadnutí stalo, by sa nemohlo vyskytnúť znova. Bolo by vhodné, aby bola účasť mestského 
policajta na zasadnutí MZ. Pokračoval by som však ešte s tým, čo spomínal na minulom 
zasadnutí aj pán poslanec Andruskó, aby bol na zasadnutí prítomní aj tlmočník. Práve preto, 
lebo keby mal niekto na zasadnutí požiadavku, že by si chcel vypočuť diskusie poslancov 
v slovenskom jazyku, tak aby bola tejto žiadosti vyhovené, nie ako na minulom zasadnutí 
kde žiadosť odznela, len žiadosti vyhovené nebolo. Moja tretia pripomienka by bola ohľadom 
spoločnosti KOMVaK, kde otázka tejto spoločnosti rezonuje už tretí mesiac tak ako v meste, 
tak aj v tlači. Považujem za veľmi dôležité, aby sme konečne vyjasnili všetky náležitosti 
ohľadom tejto spoločnosti a aby sme tento bod dali do programu rokovania ďalšieho 
zasadnutia. Vypočujme si aj ich aj iných, ktorí by sa k tomu vedeli vyjadriť. Záznam tých 
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dvoch pánov sa dostal na web, a tým sme si mohli pozrieť aj iné záznamy. Ja som sa 
zamyslel nad tým celým, a to hlavne konkrétne nad tým, že kto inicioval tlačovku v Bratislave 
s ICOCRIMOM. Odpoveď na to neodznela. Ony tu spomínali rôzne mená, ale mňa by 
zaujímalo presne to, kto inicioval túto tlačovku. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Je to naozaj veľmi dôležitá otázka. Slovo má pán poslanec 
Andruskó. 
I. Andrusko  – vážený pán primátor, vážené dámy a páni. Nebol som tak rýchly ako kolega 
Kovács a Vetter. Chcel som sa podobne vyjadriť ako pán Vetter, respektíve Ing. Glič. Mal by 
som viacej otázok a interpelácií na pána primátora, ako aj na pána viceprimátora Keszegha. 
Mal by som otázku ohľadom spoločnosti KOMVaK. Hneď by som obrátil na vystupovanie 
zástupcov spoločnosti GINN s.r.o.. Kolegovia majú pravdu v tom, že to čo bolo na minulom 
zasadnutí bolo smiešne, a nepatrí takéto správanie na zasadnutie MZ. Momentálne je však 
veľmi nepríjemná situácia, že odborné otázky sa im podarilo vyviesť na slovensko – 
maďarskú rovinu, a z celého sa snažia vyrobiť národnostné otázky čo nie je práve 
najšťastnejšie. Ja som si pripravil zákon č. 184/1999, čo je zákon o používaní jazykov 
národnostných menšín. Na začiatku zasadnutia som pán primátor uviedol, že ako poslanec 
maďarskej národnosti mám právo sa na zasadnutí svoj diskusný príspevok predniesť 
v maďarskom jazyku. Citoval by som zo zákona a to § 3 bod č. 2 – „Poslanec obecného 
zastupite ľstva v obci pod ľa § 2 ods. 1 má právo používa ť na rokovaní tohto orgánu 
jazyk menšiny“.  Ja som toto aj naznačil a aj som uviedol, že nakoľko mladý pán je tu, tak 
má právo žiadať preklad informácií do slovenského jazyka. Na začiatku zasadnutia som po 
slovensky vtedy pán primátor uviedol, že je na to iba jedna možnosť. Ja trvám na svojich 
zákonom stanovených právach, ja sa chcem prehovoriť v maďarskom jazyku ale prijmem aj 
to, keď niekto nerozumie po maďarsky a chcel by tomu rozumieť, tak v takomto prípade musí 
byť zabezpečení tlmočník. Uviedli sme pán primátor, že máš asistenta, ktorý veľmi dobre 
hovorí po anglicky aj slovensky. Nie je s tým žiaden problém, nakoľko si mladý pán nemusí 
sadnúť na hlavný stôl k vám, ale môže sedieť vedľa pána a zároveň prekladať. Nežiadam 
doslovný preklad, len aby boli hlavné informácie preložené. Takto by sa potom nemohla 
vyskytnúť táto situácia, že úplne odbornú otázku prevrátia na otázku národnostných menšín, 
čo nemá nič spoločné so spoločnosťou KOMVaK. Táto situácia je už však veľmi nepríjemná. 
Ja by som sa pán primátor pripojil k pánovi Vetterovi, aby bol úrad pripravený v budúcnosti 
na takúto situáciu, nakoľko zasadnutia MZ sú verejné a môže sem prísť ktokoľvek. Nakoľko 
sa už tu vyvinula táto situácia, nevieme kto sem príde nabudúce a čím sa bude snažiť 
provokovať mestské zastupiteľstvo v Komárne. Druhá vec je však tá, že zástupca GIM 
položil zaujímavé otázky, a tu by som sa znova pripojil k pánovi Vetterovi. Ozdneli tu otázky 
ohľadom kampane, inak celé to bolo len ako veľký cirkus. Na druhej strane však odzneli také 
otázky, ktoré si zaslúžia pozornosť. Aj v Maďarsku môžeme vidieť, keď sa na hospodárskej 
sféry zapletie politika, čím sa vyskytnú obrovské problémy. Pán Daňo sa tu pýtal na 
financovanie kampane. Bol by som nerád, keby si poniektorí podnikatelia mysleli, že budú 
dirigovať prácu MZ z pozadia. On na toto mieril a ja neviem či je to pravda alebo nie, ale 
malo by sa to vyjasniť. Nechcel by som sa dostať do takej situácie ako v Maďarsku, že viacej 
menších alebo väčších podnikateľov z úzadia diktuje prácu MZ. Prosím ťa pán primátor 
vyjasni túto situáciu, lebo takto nebudeme vedieť spoločne pracovať štyri roky, lebo pred 
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nami bude iba vízia, že kto pracuje z úzadia, kto riadi a aké rozhodnutia na nás budú chcieť 
nanútiť. A naozaj majú kolegovia pravdu, že takéto správanie na zasadnutie nepatrí 
a nemožno jedno zasadnutie MZ takto ponížiť. Druhá vec je tá, že ani minule som na to 
nedostal uspokojivú odpoveď. Toto sa tak isto vzťahuje na KOMVaK, inak na majetok mesta, 
nakoľko KOMVaK riadi vodárenský majetok mesta. Už som to spomínal aj minule, ale 
nedostal som na to odpoveď, že pán Mandzák keď dobre viem, tak sa už dva roky snaží 
pomôcť mestu. Keď dobre viem, tak pán Marek s nim uzatvoril zmluvu. Viacerí tu 
poukazovali na to, že je problém asi so zmluvou. Ja som si ju prezrel, a problém bude 
pravdepodobne s odmenou za prácu. Ja by som však položil len jednu básnickú otázku, že 
keď z tohto majetku nezískame späť nič, respektíve keď sa nedostane späť do vlastníctva 
hnuteľný majetok, ale len kompenzácia jej hodnoty, čo môže byť nula, tak aj odmena za 
prácu by bola nulová. A nula vieme kolegovia čo znamená. Neviem presne o akú hodnotu sa 
jedná, lebo niekto hovorí sumu 1 mil., niekto viac ako 1 mil. eur.. Avšak keď nám niekto 
vymôže napríklad 800 tis. a jeho odmena bude 5, 10, 15 alebo 20%, možno sa to nebude 
niekomu páčiť, lebo mu vyplatíme 200 tis., ale ostane nám aspoň 800 tis.. A tých 800 tis. je 
oveľa viac, ako 0 z 0%. Na toto som minule nedostal uspokojivú odpoveď a na toto si 
žiadam písomnú odpove ď, že prečo sa táto zmluva vypovedala. Ja tak viem, že to bolo 
v takom štádiu, že súd prijal návrh, a len potom by sa začalo celé súdne konanie na 
vymoženie nehnuteľného majetku.  Nechápem prečo sa to vypovedalo, keď na to boli 
vynaložené dva roky a keď podstatou toho celého bolo, aby  kým sa to celé posunulo na súd, 
tak nechápem. Na toto by som žiadal písomnú odpove ď, že čo zapríčinilo vypovedanie 
zmluvy. Ja kľudne vyhlásim, že ten kto nám vie vymôcť 800 tis. eur, tak nech berie 200 tis., 
lebo aj tou sumou vie mesto hospodáriť a v tejto ťažkej dobe by bolo podľa môjho názoru 
veľmi dobré, keby sa nám táto suma vrátila do kasy mesta. Citoval by som z jedného starého 
vtipu, keď nepodáme kupón, tak nemôžeme vyhrať ani Lotto. Aby sa to stalo, musíme ho 
v každom prípade vyplniť a začať konanie. Druhá vec je tá pán primátor, že som bol 
v jednom kolektíve kde sa vynorilo, že mesto chystá privatizáciu Caloru. Je to pravda alebo 
nie? Na toto by som žiadal tiež písomnú odpove ď. Calor s.r.o. je spoločnosť vo 
vlastníctve mesta, ktorá zabezpečuje v meste tepelnú energiu pre viacej bytových jednotiek. 
Chcel by som na to dostať odpoveď či áno alebo nie, lebo keď to odpredáme, tak by to pre 
mesto spôsobilo veľkú škodu. Nie samotná spoločnosť má veľkú hodnotu, ale licencia ktorou 
disponuje. V prípade, že by sa niečo stalo so zabezpečením tepelnej energie v Komárne, 
táto spoločnosť by ju vedela pre mesto zabezpečiť. Na moju otázku, či mesto v nasledujúcich 
štyroch rokoch plánuje privatizáciu spoločnosti Calor by som žiadal jasnú a zrozumiteľnú 
odpoveď. Nasledujúce pán primátor, čo by som sa ťa chcel spýtať a je to ako poslancovi 
veľmi poburujúce, že na jednej stránke blogu poslanca som sa dočítal, že všetci vedúci 
odborov dostali výpoveď. Nespochybňujem kompetenciu primátora, že komu dáva výpoveď 
a komu nie, nakoľko štruktúra MsÚ je v jeho kompetencii. Ale nechápem, že v tom prípade, 
keď dostanú všetci vedúci odborov výpoveď naraz, prečo o tom neinformuješ MZ. Informoval 
by si nás, že si sa rozhodol takto, nakoľko je to v tvojej kompetencii a každému naraz 
v poriadku, ale nepovažujem za práve najšťastnejšie, že sa poslanec o tom dočíta z blogu 
poslanca. Týmto ja teraz neútočím na Dávida aby si mi rozumel, lebo je samozrejmé a 
logické, že sa dozvedel nejakú informáciu a podelí sa o tom s verejnosťou na je to absolútne 
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v poriadku. Nemám s tým problém, len so začiatkom. Nie z blogu Dávida Kovácsa sa chcem 
dozvedieť aj keď je to v tvojej kompetencii, že čo sa stalo. Kolegovia nezabudnime však na 
to, že rozpočet MsÚ schvaľuje MZ. Nebude to takto dobré, že nasledujúce štyri roky 
nebudeme vedieť o pohyboch na MsÚ, len pred nás predložia materiál, aby sme schválili ich 
rozpočet. Na toto by som žiadal slovne odpove ď teraz, keď sa dá.  Bol by som rád, keby 
si vysvetlil, koľko vedúcich dostalo výpoveď a koľko z nich bolo znova poverených. 
Nechápem celú túto právnu stránku.  
L. Stubendek  – odpoviem na to. 
I. Andrusko  – v poriadku, ďakujem. Druhá vec. Vyhľadali ma obyvatelia mesta v spojitosti 
s participačným fondom, ktorý sme schválili na základe nápadu pána viceprimátora 
Keszegha. Pýtali sa ma na to, u koho sa dá zahlásiť a na základe čoho mesto bude 
rozhodovať. My sme vtedy schválili 10 tis. fond, čo zdôrazňujem že je veľmi dobrá vec, ale 
neschválili sme k tomu prevádzkové predpisy, ktoré keď dobre viem vytkla a spomínala aj 
pani JUDr. Hortai., na základe ktorého by sme vedeli rozhodnúť. Neviem ako to bude takto 
fungovať. Príde niekto na MsÚ, podá žiadosť a úrad rozhodne o tom koľko dostane? Na toto 
a v spojitosti s týmto by som žiadal odpoveď pán primátor, lebo aj obyvatelia sa o to zaujíma, 
nakoľko chcú niekoľko vecí dať do poriadku. Ďalej je zníženie režijných nákladov za smeti 
a kúrenie. Moja otázka je, či niekto mesto plánuje nejaké zmeny, nakoľko pomaly alebo už 
uplynula 10-ročná platnosť zmluvy za dodávku tepelnej energie. Keď áno, či je možné naše 
školy a škôlky odpojiť z tohto systému diaľkového kúrenia. Som presvedčený, že 
vybudovanie kotolne na vlastné kúrenie by bolo omnoho efektívnejšie a lacnejšie ako 
diaľkové kúrenie. Týmto by sme pomohli svojim školám a škôlkam. Tu odznelo aj také, že by 
bola možnosť aj úveru, čo by som aj veľmi rád schválil, aby sa konečne na školách 
vybudovali vlastné ústredné kúrenia, nakoľko by to bolo tak výhodnejšie aj pre mesto. 
Neviem či mesto nad tým už rozmýšľalo, alebo nie. Ďalej by som mal niekoľko otázok na 
pána viceprimátora Keszegha. Pán viceprimátor napísal viacej článkov ohľadom zasadnutia 
MZ. Má na to samozrejme právo, lebo každý si píše to čo chce. Ale chcel by som požiadať 
pána viceprimátora, že keď už pán viceprimátor cituje čísla, tak potom aspoň presne. V jeho 
jednom článku citoval, že viac ako 40% z rozpočtu vynakladáme na prevádzku školských 
zariadení. Ja som si to vypočítal, a je to 32%. Tých 9% rozdiel činí hodnotu 1,5 mil. eur. Tie 
zariadenia by boli určite radi, keby tých 1,5 mil. eur dostali. Pána viceprimátora 
pravdepodobne poplietlo to, že tu odznelo, že 42% čiastky dane vynakladáme na naše 
školské zariadenia. To je časť dane, čo je 8,5 mil. eur, ale z 21,6 mil. eur len 32% dávame. 
Nasledujúce keď sa napíše takýto článok prosím uvádzať presne, nakoľko mňa pred 
niekoľkými rokmi chceli zažalovať zástupcovia jednej spoločnosti, nakoľko som tu povedal 
20% a ony povedali nie, lebo je to len 10%. Tu som sa im musel verejne ospravedlniť. Toto 
nie je tá kategória, ale práve preto žiadam kolegov, aby uvádzali presne. Pána viceprimátora 
žiadam do budúcna, keď bude písať, tak aby v každom prípade uvádzal presne. Ďakujem. 
pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec Glič, máš slovo. 
K. Gli č – vážení prítomní. Ešte sa vrátim k môjmu procedurálnemu návrhu. Poviem príklad. 
Keby sem prišli nejakí výtržníci a zbili by ma, kto by ma zachránil?  
O. Gajdáč - ja. 
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K. Gli č – ďakujem. No prosím vás, ja by som chcel teraz tak plodne už začať pracovať, 
a preto moje príspevky sa dúfajme že budú orientovať tým smerom, aby mesto postupovalo 
stále dopredu hoci som veľmi smutný, že stále ide v pozadí ťažký boj dvoch skupín, to 
musím povedať. Takže mám tri otázky na pána primátora a pána prednostu. Prvá, minister 
hospodárstva tento týždeň vyhlásil uvoľnenie finančných prostriedkov za účelom znižovania 
elektrickej energie a obnovy osvetlenia v mestách. Chcem sa opýtať či mesto má pripravené 
projekty a či je pripravené na túto výzvu. Bolo by škoda, keby sme z týchto výziev vypadli, 
lebo sa jedná o dosť zaujímavé podpory zo strany štátu. To je jedna otázka. Druhá otázka je 
tá, že pred mesiacom som sa tu stretol s pánom podpredsedom VÚC a chcel som 
zaparkovať v podzemnej garáži európskeho dvora. Zrazu som zistil, že to už nie je verejné 
parkovisko. Teda mám dve otázky, komu patrí to parkovisko a prečo neslúži verejnosti. 
Tretia otázka je veľmi jednoduchá a to, že chcem vedieť či sme oficiálnymi členmi Združenia 
miest a obcí Slovenska. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Bastrnák.  
T. Bastrnák  – ďakujem pekne pán primátor. Chcel by som dostať na svoju vlastnú mailovú 
adresu, ktorú som odovzdal a nie na tú, ktorú mi vygeneroval MsÚ vnútorné predpisy, na 
základe ktorého riadiš MsÚ a mesto, lebo sa stalo aj na minulom zasadnutí, že niekto z neho 
citoval nie presne ako to vysvitlo neskôr. Toto by som žiadal, keby ste mi to vedeli preposlať. 
Ďakujem. 
L. Stubendek  – v poriadku, ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Anton Marek.   
A. Marek  – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Mal by som dve otázky. Moju prvú 
otázku načrtol už aj pán poslanec Varga. Včera som sa tam bol pozrieť aj ja, ale aj v televízii 
som si pozrel krátku reportáž ohľadom tejto stavby. Tam spomenuli, že vykopali jamu do 
hĺbky 3m, ale je to aj 8m a okraje sa prepadávajú. Hneď za tým je aj budova mestskej 
polície. Bolo by potrebné sa tam pozrieť, lebo tí, ktorí tam tú prácu realizujú ju vykonávajú 
veľmi surovo. Aj keď tam vykonávajú určité práce je nemysliteľné, že všetko ničia a búrajú. 
Tie lavice sa odtiaľ mohli odložiť. Druhá vec je tá, že sme tú časť odovzdali do prevádzky 
Comorra Servisu. Neviem, určite boli vyrozumení. To čo tam však bolo sa mohlo zachrániť,  
a dohliadnime na to, aby sa tam nestali ešte väčšie škody. Práve preto žiadam vedenie, lebo 
neviem komu by som mal túto moju žiadosť položiť, keby sa za tým pozreli. Druhá moja 
otázka už tak isto odznela, a to ohľadom asistenta pána primátora. Odpoveď však na to 
neodznela. Je to úplne nové zaradenie, ktoré sa spochybňuje už len kvôli tomu, že je tu 
zákon o ochrane osobných údajov. Pohybuje sa vždy okolo primátora, na jeho jednaniach 
a pod. Neviem či je tá pozícia zapracovaná v štruktúre mestského úradu. Táto otázka už 
odznela, ale nedostali sme na ňu odpoveď.   
L. Stubendek  – ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Hortai. 
É. Hortai  – ďakujem pekne za slovo. Pán primátor zvolal 4. zasadnutie MZ na 12. marca 
2015. Nakoľko sme rokovanie nevedeli ukončiť odznela žiadosť na pokračovanie. Následne 
pán viceprimátor Keszegh miesto dohodnutého termínu na utorok zvolal pokračovanie 4. 
zasadnutia na štvrtok, a to 19. marca. Na predchádzajúcom zasadnutí sme takisto nevedeli 
ukončiť rokovanie MZ. Na dnešný deň znova pán viceprimátor Keszegh zvolal nové 
zasadnutie MZ, ktoré nazvali ako 6. zasadnutie MZ. Ja žiadam pána primátora, aby 
v nasledujúcom období venovali väčšiu pozornosť dodržaniu zákona, rokovacieho poriadku, 
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ako aj dodržanie rozdelenia kompetencií, čo sa týka zasadnutí MZ, lebo v budúcnosti to 
môže spôsobiť problémy, čo sa týka platnosti. Nakoľko sa jedná o nové zasadnutie nie 
o pokračovanie, tak to, aby bolo výsledné hlasovanie o materiály, ktoré sme už prerokovali, 
tak to doporučujem prejednať s právnikmi. Podľa mňa by to bolo možné tak, že by sme to 
minimálne vedeli prerokovať ako zvlášť nový bod s predloženým uznesením na 
nasledujúcom zasadnutí, inak to nevieme urobiť. Teraz hlasovať len tak bez všetkého nie je 
podľa môjho názoru v poriadku. Úrad pripraví na nasledujúce zasadnutie uznesenie, a so 
zatvorením všetkých štyroch očí by takpovediac vedelo zastupiteľstvo potom hlasovať. 
Odznela tu žiadosť ohľadom prítomnosti mestskej polície na zasadnutí MZ. Chcela by som 
však upozorniť na to, že zasadnutia MZ sú verejné. Na predchádzajúcom zasadnutí MZ som 
nepobadala takú vec, ktorá by nebola v súlade so zákonom. Nevyjadrujem sa však k obsahu 
a nesúhlasím ani ja s tým, aby sa tu na zasadnutí rozvírila takáto atmosféra a aby sa tu diali 
takého veci. Ale nakoľko je zasadnutie verejné, môže sem prísť hocikto. Podľa mňa pán 
primátor disponuje takými právnymi prostriedkami, aby vhodne viedol zasadnutie MZ, čo sa 
doposiaľ aj takto stalo. V prípade, keby si pán primátor alebo poslanci žiadali prítomnosť 
príslušníka mestskej polície, by bolo vhodné si to premyslieť. Podľa mňa pán primátor 
a poslanci mestského zastupiteľstva nie sú odkázaní na to, aby ich ochraňoval príslušník 
mestskej polície voči obyvateľom mesta. Je postačujúce to, keď primátor adekvátnym 
spôsobom vedie zasadnutie. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Bende.  
Š. Bende  – ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení prítomní. Chcel by som 
informovať mestské zastupiteľstvo o jednom probléme. Vyhľadala ma pani riaditeľka Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny s jednou problematikou, o ktorej neviem či viete kolegovia. 
Vyzerá to tak, že keď to mesto nebude vedieť riešiť, tak to bude znamenať problém. Jedná 
sa o Župný dom teda o budovu, ktorá je v 100% vlastníctve mesta. Dennodenne sa im 
vyskytuje problém s inžinierskymi sieťami, ostatné už ani nespomínam. Keď dobre viem, tak 
tam už boli na obhliadke aj z MsÚ. Chcel by som upozorniť poslancov MZ na to, že 
investíciami sa budeme zaoberať na zasadnutí 16. apríla. Táto položka je naplánované na 
58. mieste, kde máme naplánovaných 50 tis. eur. Bol by som rád a žiadal by som vedenie, 
keby na to kládlo vyšší dôraz a aby sme sa s tým zaobchádzali prioritne a popritom musím 
zdôrazniť, že keď sa tam neudejú rekonštrukcie, tak sa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
pravdepodobne odsťahuje k Lodeniciam, čím by celý Župný dom ostal prázdny. Riskujeme 
tým to, že sa budova časom stane poliklinikou2, teda úplne sa zničí. Nakoľko viem, že 
vedenie mesta vyhľadala pani riaditeľka by som sa chcel spýtať, aké kroky sa v tejto veci už 
postúpili a či je možné, že by sme túto problematiku vedeli riešiť aj formou úveru. Ďakujem 
pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Vážené mestské zastupiteľstvo. Interpelácie a otázky sme 
týmto uzavreli, a na to vieme tak hneď aj veľmi rýchlo odpovieme. S riaditeľkou úradu sme 
rozprávali osobne. Boli sme aj s pánom vedúcim odboru pánom Gráfelom spoločne na 
obhliadke, kde sme mohli tieto problémy spoločne pobadať. Snažíme sa túto situáciu vyriešiť 
a výsledkom toho sú aj následné kroky k riešeniu. Niekoľko otázok mala pani JUDr. Hortai. 
Čo sa týka prítomnosti mestského policajta za účelom ochrany na zasadnutí tak nie je 
potrebné a opodstatnené, tak ako to aj pani poslankyňa naznačila. Nakoľko však viacej 
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poslancov naznačilo svoju žiadosť ohľadom prítomnosti, tak zástupca náčelníka príde 
v každú chvíľu. Chcel by som však uviesť, že v rokovacom poriadku § 6 bodu 19 je uvedené, 
akým spôsobom treba postupovať v prípade narušenia rokovania MZ. Ďalej by som chcel 
odpovedať pánovi poslancovi Andruskóovi, že neviem o tom, že by so spoločnosťou Calor 
boli nejaké manipulácie alebo transakcie, a ani som nepočul o takejto mienke. Teda ja ako 
primátor by som chcel vyhlási ť, že neviem o takomto.  To, že čo sa šeptá v kuloároch 
a čo nie to neviem, ale pozrieme sa za tým. V spojitosti s tlmočením len toľko, že sme sa tým 
zaoberali a vytvoríme na to podmienky. Tu by som sa zároveň chcel poďakovať pánovi 
poslancovi Vargovi za jeho záznam v blogu, v ktorom komentoval celú túto provokatívnu 
atmosféru a myslím si, že dal všetko na správnu mieru. Pán poslanec ďakujem ti. Ďalej 
poprosím príslušných vedúcich, respektíve pána prednostu, aby odpovedal na niektoré 
otázky a pripomienky. 
B. Kóňa – ak dovolíte len niektoré, lebo na niektoré bola požiadavka písomne. Napriek tomu 
by som veľmi stručne povedal k pánovi doktorovi Mandzákovi. Pokiaľ mám informácie, tak 
mesto od neho žiadalo len písomné podklady, v akom stave sa nachádzajú súdne spory 
a pán doktor Mandzák na to napísal odpoveď, že cíti to ako stratu dôvery a dal výpoveď on. 
Ale dáme odpoveď určite aj s doložením, ale ja mám takéto informácie. Čo sa týka otázky 
pána Gliča a ministerstva hospodárstva. Ono je to trošku zložitejšie, lebo to ešte nie je 
vyhlásené. Bude to vyhlásené v apríli. Je to do výšky 200 tis., je to na výmenu verejného 
osvetlenia, ale len žiarovky. To znamená, že nie na úplnú rekonštrukciu káblov a stĺpov, atď., 
ale len na žiarovky a treba si to uvedomiť. Druhá vec je tá, keď sme už pri tomto tak dám 
informáciu veľmi stručnú, lebo to znamená, že sme ako v kurze diela, to znamená že tieto 
projekty dosť preferovalo ZSE cez svoju energetickú agentúru. Mali pred podpisom niekoľko 
zmlúv na takéto rekonštrukcie v niektorých mestách, a teraz tie mestá váhajú a nechcú to 
podpísať z dôvodu a to som chcel dať informáciu, že chystajú sa vyhlásiť prioritná os 01 až 
07 a to by malo byť od mája. Toto by malo byť na komplexnú energetickú prestavbu budov to 
znamená, že tam sa nejedná len o zateplenie, len na výmenu okien, ale na komplexnú 
rekonštrukciu. To znamená, že od osvetlenia, rozvodov a tepelného kúrenia, len treba 
vedieť, aké sú tam požiadavky. To znamená, že pri tomto komplexnom systéme ak  je 
úspora viac ako 50%, tak vtedy je príspevok 95% nenávratný. Keď úspora bude medzi 30 
až 50%, príspevok bude a teraz ma nechytajte úplne za slovo, myslím si že 75%. A keď by 
úspora mala byť 30 a menej percent, tak vôbec nebude poskytnutý. To znamená, že toto sa 
teraz chystá a vieme o tom. Dokonca nebude sa jednať len o jednotlivé budovy, ale bude sa 
jednať o komplex nehnuteľností, ktoré mestom môžeme zatiahnuť, teda bude to komplexný 
projekt. Treba si však uvedomiť, že k tomuto my musíme vopred pripraviť nejaké energetické 
audity budov, musíme mať zhodnotené, aké spotreby tam boli doteraz a musíme všetky tieto 
veci pripravovať. Myslím si, že veľmi stručná informácia k tomuto je, takže vieme o tom, sme 
v kurze, je to všetko z Bruselských peňazí. Rozbiehajú sa ďalšie systémy financovania to 
znamená, že nielen nenávratné fondy, ale sú aj projekty PPP a EPC fondy, ale to vás týmto 
nechcem zaťažovať. Takže len to chcem povedať a dúfam, že sa budeme do toho vedieť 
úspešne zapojiť a budeme úspešní. Pán poslanec Marek sa pýtal a predpokladám, že som 
dobre rozumel či je pán Szitás v štruktúre. Ja som minule presne vysvetľoval jeho zadelenie, 
je to dohoda o vykonaní práce, takže títo ľudia v štruktúre nie sú.  
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L. Stubendek  – ďakujem.  
B. Kóňa – ešte mám poznačeného pána Gliča. Teda ZMOS, nie sme členovia, sme členovia 
Únie miest a obcí Slovenska. Čo sa týka charakteru týchto organizácií, svoj rozsah činností 
majú zhruba rovnaký, majú dosah, spolupracujú ako s triparitou tak aj s ministerstvom 
financií, teda možno ako dvaja kohúti na jednom smetisku by so povedal, ale v princípe 
kompetencie, informácie a tieto veci sú zhruba na jednej úrovni.  
L. Stubendek  – slovo má pán viceprimátor Keszegh.  
B. Keszegh  – ďakujem za slovo. Ďakujem za strpenie, pán Gráfel dozaista odpovie na práce 
vykonané v pevnosti, teda informácie môžete dostať hneď z prvej ruky. Ja by som chcel 
reagovať len na to, na čo som bol vyzvaný. Ďakujem pekne pánovi poslancovi Andruskóovi, 
že upresnil môj článok. V tom prípade, keď sa v malom rozsahu musíte vyjadriť o komplexnej 
veci, tak sa môže vyskytnúť, že nemôžete všetko rozvinúť. Je to naozaj tak presné, ako to 
uviedol on, lebo tie čísla sú presné tak. Ďakujem mu za jeho upresnenie. Ja sa snažím 
o tom, aby som vedel čo najviac informácií poskytnúť občanom, aby boli informovaní o tom, 
čo sa v meste deje. V spojitosti s otázkou realizácie participačného fondu som už aj skorej 
vyhlásil, že snaha by bola tá, aby odborná komisia predložila návrh, tak ako napríklad 
v prípade kultúrneho fondu komisia školstva, kultúry a mládeže. Samozrejme všetky tie 
návrhy by schvaľovalo MZ. O tomto sme sa rozprávali aj s predsedom komisie pre rozvoj 
mesta JUDr. Štefanom Bende, že by sme prichystali návrh, ktorý by sa vzťahoval na 
rozdelenie, ako a akú úlohu by v tom mala komisia, za akých podmienok by predložila 
návrhy a na základe akých návrhov by MZ rozhodovalo o schválení rozdelenia fondu. 
Samozrejme predložíme svoje návrhy, tak ako aj komisie a rozhodne o tom MZ. Predstava 
by bola takáto. Ja by som však zdôraznil, alebo by som k tomu dodal, že by som bol rád, 
keby svoje názory rozvinuli odborné komisie, na základe ktorých by sa mohli financie 
rozdeliť, a nie len na základe hájenia osobných záujmov. Chcel by som však požiadať pána 
Andruska, keď ma už on žiadal aby som uvádzal presne, tak dozaista vie aj on, že 
o privatizácii spoločností rozhoduje MZ, čoho si je vedomý aj on. O všetkom rozhoduje MZ. 
Dozaista sa pamätá na to, veď bol poslancom aj on vtedy, keď bola privatizácia spoločnosti 
COM-therm, ktorá sa zaoberala prevádzkovaním tepelných zdrojov a rozvodnej siete mesta 
Komárno, a ktorá bola 100% majetkom mesta. To vyjadrenie, že úrad tu niečo chystá by 
mohlo naznačovať to, že by sa tu mohlo len tak niečo zakryť a odpredať, ale o majetku 
mesta rozhoduje jedine MZ. Nie je preto presné, že tu naznačujeme to, že by mal úrad 
nejakú možnosť na to, aby mohlo takéto kroky postúpiť. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Nakoľko viacej poslancov naznačilo svoje otázky ohľadom 
pevnosti, tak žiadam pána Gráfela. 
Ľ. Gráfel  – vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! Otázky odzneli viac menej 
k tomu areálu, bývalému autoparku, ktorý je za mestskou políciou, ktorú používala sovietska 
armáda. Pre vašu informáciu by som však uviedol, že sú tu ešte ďalšie časti tejto veľkej 
stavby, ktoré sa nachádzajú priamo na území národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť. 
Nechcem to rozvádzať, pretože ešte v tom materiály ktorý máte na CD sú aj tie mapy 
a plány, kde sa to deje. Mňa osobne tiež veľmi mrzí, že práve na národnej kultúrnej 
pamiatke, tá druhá stavba ktorá je okolo muničného skladu, prepáčte že idem z druhej strany 
ktorá bola obnovená, našli sa tam však tieto produkty, tieto nebezpečné ropné látky, a tam 
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kde tam už bolo zreštaurované, zrekonštruované a zatrávnené sa vykopávajú a ťažia tieto 
kontaminované pôdy. Dochádza samozrejme k roztrhaniu napríklad polievacieho zariadenia, 
zničenia trávnika a ďalších vecí. To isté sa deje samozrejme aj tu v autoparku. V žiadnom 
prípade však nechcem obhajovať obstarávateľa ani dodávateľa. Vieme, že obstarávateľom je 
ministerstvo životného prostredia, ktoré má svojho zástupcu aj stavebného dozoru. 
Dodávateľom je aby som upresnil EBA s.r.o. Bratislava, ktorá tieto práce vykonáva s ťažkými 
mechanizmami a podobne. Aby sme mi nejakým spôsobom hájili a môžem povedať, že  
plnej miere keď som rokoval pred dvoma rokmi s riaditeľmi sekcie na ministerstve, že sme 
presadzovali naozaj záujmy mesta a dostali sa do projektu aj také veci, ktoré by ináč muselo 
mesto vykonať z vlastných zdrojov, napríklad odstránenie tých nevhodných stavieb, čo na 
minulom zastupiteľstve ctení poslanci aj odsúhlasili, čo by nás stálo veľké peniaze. Možnože 
je to aj cena, za to že musíme strpieť potom tieto ďalšie sprievodné javy, ktoré sa dejú 
v rámci tejto stavby. Avšak v rámci dohody s nimi, a je to aj v projekte, aj v rámci odovzdania 
my si budeme samozrejme všelijakým spôsobom uplatňovať naše právo ako majiteľa, 
pretože sa to deje na našich pozemkoch. Sú povinní všetko prinavrátiť do pôvodného stavu, 
a niektoré tie priestory kde vznikli čierne skládky a podobne budú by som povedal skrášlené. 
Žiaľ táto situácia je momentálne takáto. Mesto urobí všetko preto, aby práce prebehli tak, 
aby došlo čo k najmenším škodám. Kde dôjde k negatívnym škodám a zásahom, tak to 
budeme všetko žiadať navrátiť do pôvodného stavu. Na odbore rozvoja som poveril touto 
vecou veľmi skúsenú pracovníčku, ktorá dlhé roky robí stavebný dozor pani Evu Kajanovú, 
ktorá tam každú hodinu chodí a veľmi prísne kontroluje tieto práce a zapisuje do stavebného 
denníka a vykonáva fotodokumentáciu. Ja by som prosil, aby sme mali trošku strpenia a my 
všetko urobíme preto, aby to prostredie bolo také, ako sa patrí. Dovoľte mi, aby som ešte 
doplnil k tomu Župnému domu pána primátora.  Spolu sme boli na tom rokovaní a náš odbor 
už v tejto veci začal konať. Tiež sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá ako viete je už 
v dosť dezolátnom stave, a my vždy len opravujeme. Každým rokom nejaké menšie finančné 
prostriedky z prevádzky MsÚ sú do tohto objektu investované. Tento rok je plánovaná ďalšia 
rekonštrukcia sociálnych zariadení a pod. Na ministerstve kultúry, pretože sa jedná 
o národnú kultúrnu pamiatku sme požiadali z projektu „Obnovme si svoj dom“, obnovu 
fasády. Tam sú menšie finančné prostriedky, ale postupne sa bude možno táto pamiatka 
obnovená zvonku. Ale zvnútra čo sa týka infraštruktúry napríklad rozvodov inžinierskych sietí 
a podobne, je potrebné systémové riešenie. Kolegovia z odboru boli urobiť výskum a analýzu 
tejto pamiatky. Urobili k tomu aj jeden materiál. Naozaj je potrebné vymeniť kompletnú 
infraštruktúru, napríklad elektrické vedenie a ďalšie, ale nechcem to tu rozvádzať.  Je to 
otázka finančná, čiže by som snáď mohol poprosiť ako to povedal pán Bende, aby sa to 
v rámci plánu investícií niekde zohľadnilo. Pani riaditeľka mala ešte takú otázku, že o koľko 
by sa malo zvýšiť nájomné, aby sme nejakým spôsobom tieto prevádzkové náklady vedeli 
vykryť. To už bude vecou mojich kolegov a samozrejme zastupiteľstva, aké nájomné tam 
bude stanovené. Asi toľko k tomu všetkému. A teraz mi dovoľte, aj v mene tohto malého 
kolektívu MsÚ zaželať k okrúhlemu výročiu pána primátora. Všetko najlepšie! 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Ja by som mal ešte jednu otázku keď dovolíš pán vedci, že 
zhruba kedy plánujú dokončiť tú prácu v pevnosti? 
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Ľ. Gráfel  – aspoň máme tak sľúbené, že tieto práce majú prebiehať čo najintenzívnejšie, 
pretože sa pohybujú ťažké mechanizmy a to nielen na stavbe. Tá kontaminovaná pôda sa 
odváža mimo nášho okresu. Takže plánovali na tri týždne s tým, že našli ešte ďalšie ropné 
produkty, ktoré neboli v tom rozsahu. Keď vyjdete von, tak to tam dnes cítiť. Neviem vám 
povedať, ale viem že aj archeológovia čo sa zase týka vnútri, zasiahli do toho, niektoré práce 
pozastavili, musí sa medzi tým urobiť archeologický výskum. Predpokladám, že ten 
trojtýždňový termín, ktorý stanovil obstarávateľ nebude dodržaný, nie je v mojej kompetencii, 
pretože to nie ja naša stavba a hovoriť o nejakých termínoch ukončenia nevieme.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Myslím si, že je to dôležitá informácia a takto vieme, 
v akom časovom pásme máme rátať s ukončením. V spojitosti s týmto len toľko, že v piatok 
dňa 20. marca 2015 bola ohľadom tejto práce tlačová beseda, kde  sa okrem vedenia mesta 
zúčastnili aj vedúca projektu a odborníci v oblasti životného prostredia, predseda 
predstavenstva firmy Envigeo a.s., ktorá bude práce vykonávať a zároveň poskytli bližšie 
informácie ohľadom tohto projektu. Ďalej by som chcel reagovať na otázku pána poslanca 
Andruskóa a to, že pán Daňo tu nadhodil určité otázky, ktoré sa snažíme analyzovať, lebo 
nebolo vôbec jednoznačné, čo vlastne žiadal. Aj vo svojej písomnej žiadosti nám odoslal 
niekoľko otázok, ktoré vyhodnotíme a poskytneme samozrejme adekvátnu odpoveď aj na tie 
otázky, ktoré tu odzneli. Nasledujúce je pán poslanec to, o čom som chcel rozprávať aj 
v bode rôzne, nie v zvlášť bude, ale ti si ma predbehol, že vzhľadom na to, že viacej 
vedúcich odborov malo rôzne zmluvy, niektorí mali len poverenia počas viacerých volebných 
období, a práve preto by sme chceli všetky tieto náležitosti upresniť a dať na správnu mieru. 
Každý vedúci odboru dostal písomné vyrozumenie o odvolaní s tým, že hneď boli poverení 
riadením príslušného odboru. Tu by som však chcel upresniť, že platové triedy ostávajú 
každému nezmenené. Aby sme však vyhoveli predpisom, tak na každé pracovné miesto 
vedúceho odboru sme vypísali výberové konanie na obsadenie funkcie príslušného 
vedúceho Mestského úradu v Komárne v príslušnom termíne. Ďakujem pekne. Ostatní na 
svoje žiadosti dostanú samozrejme písomnú odpoveď. Ešte pán poslanec Andruskó. 
I. Andruskó  –  zahlásil som sa pri viceprimátorovi Keszeghovi. Chcel by som dodať ešte len 
toľko, že som si vedomý kompetenciami MZ. 90% materiálu na rokovanie do MZ chystá 
MsÚ. Nakoľko sa tu ohľadom KOMVaKu nadhodilo viacej informácií, viacerí tu hovorili 
o takej či onakej tlačovej besede, tým pádom sa tu zvírila hladina a začali sa rôzne 
špekulácie aj ohľadom spoločnosti Calor, a ja som sa chcel spýtať práve kvôli tomu. Chcel 
by som však upresniť, že MsÚ môže na zasadnutie MZ predložiť akýkoľvek materiál, ako aj 
koncepciu odpredaja spoločnosti Calor a zastupiteľstvo by o tom rozhodlo. Ja presne viem, 
ale napriek tomu to úrad môže kedykoľvek predložiť na prerokovanie. Som však veľmi rád, 
že pán primátor hneď odpovedal na túto otázku, že nemá v úmysle postúpiť takýto krok. Je 
samozrejmé, že my rozhodujeme, ale materiál chystá úrad a keď si prezriete materiály, tak 
90% z nich predkladá práve úrad. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Glič. 
K. Gli č – na garáž kedy dostanem odpoveď?  
L. Stubendek  – pán poslanec to sú súkromné garáže a súkromný pozemok, ale samozrejme 
pozrieme sa na to, čo s tým môžeme robiť. 
K. Gli č – tak si na to prosím písomnú odpoveď. 
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L. Stubendek  – v každom prípade, samozrejme. Ďakujem. Vážené zastupiteľstvo nasleduje 
na základe schváleného programu rokovania so zmenami bod č. 3 a to Žiadosti a návrhy na 
úseku športu. Odovzdávam slovo vedúcemu odboru Ing. Gáborovi Weszelovszkému.  
 
 
K bodu číslo 3 – Žiadosti a návrhy na úseku športu - TE 57/ 2015 
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva  
 
G. Weszelovszky - na minulom zasadnutí MZ schválilo pozmeňujúce návrhy, ale o celom 
návrhu nehlasovalo. Prosím pána primátora, aby dal hlasovať celom návrhu na poskytnutie 
finančných dotácií  na celoročnú aktivitu športových klubov. 
 
/Výsledok hlasovania č. 6 /:  
k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových klubov 
na rok 2015 z rozpo čtu Mesta Komárno s prijatými zmenami  - TE 57/2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 47/2015)  
 
 
K bodu číslo 4 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kul túry a mládeže – TE 50/2015  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, odbor školstva  
 
G. Weszelovszky – MZ na minulom zasadnutí prerokovalo tento materiál, ale 
z predložených sedem návrhov hlasovalo len o jednom návrhu. Práve preto žiadam MZ, aby 
hlasovaním utvrdilo návrhy rozpočtu škôl. 
L. Stubendek  – to znamená, že budeme hlasovať po jednom. Otváram diskusiu. Uzatváram 
prihlasovanie sa, pani poslankyňa Hortai. 
É. Hortai  – chcela by som upozorniť pána primátora ako už aj v úvode na to, že sa jedná o 
verejné financie a práve preto by bolo dôležité, aby bolo právoplatné hlasovanie. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec Vetter.  
J. Vetter  – na minulom zasadnutí sme vyjadrili nespokojnosť voči tomuto materiálu. Ja 
osobne som vytkol, že jednotlivé školy by dostali rôznu výšku dotácie na dieťa. Vtedy odznel 
prísľub, že si na oddelení preveria, kde nastala chyba. Ale to tu teraz neozdznelo, či sa tá 
chyba opravila. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem. Pán Weszelovszky. 
G. Weszelovszky – ďakujem. Pán poslanec výška kvóty na dieťa je rovnaká pre všetky 
školy, ale zostavenie rozpočtu je dlhodobý proces jedného vzorca. Problém nebol vo výške 
dotácie na dieťa, ale v koeficiente, ktorý upravuje kvótu jednotlivých škôl nie rovnakým 
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spôsobom. Chybu si možno vysvetliť týmto spôsobom, lebo inak si to neviem. Chcel by som 
ešte podotknúť, že zajtra budú rozposielané nové materiály komisiám, v ktorom sú 
zapracované úpravy rozpočtu škôl. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem. Toto je vysvetlenie. Pán poslanec Vetter. 
J. Vetter  – toto vysvetlenie neviem prijať už aj kvôli tomu, lebo som si dal tú námahu, že som 
si vypočítal kvótu na dieťa za minulý rok na ZŠ, tak aj na školské kluby za minulý tak aj tento 
rok. Minulý rok dostali školské kluby a ZŠ 350,10 eur, tento rok 366,76 eur na jedno dieťa 
presne na všetkých školách a školských kluboch. Práve preto je nezrozumiteľné, že tento rok 
jednotlivé školy dostanú rôznu výšku dotácie na dieťa. Nechápem, ako sa môže mýliť 
koeficient tak, že sú sto eurové rozdiely. Tabuľka obsahuje aj takú školu, kde sa zvýši kvóta 
na dieťa oproti vlaňajšiemu napriek tomu, že sa im zníži počet detí.   
L. Stubendek  – nastolená otázka bola legitímna, ale počkáme ešte na pána poslanca 
Andruska, a potom odpovie pán vedúci. Nech sa páči. 
I. Andruskó  - chcel by som reagovať na vedúceho odboru. V jednom bode budeme 
odsúhlasovať VZN. Problém nie je iba v tom, čo naznačil pán Vetter, ale v tom, že úrad 
vypočítať výšku dotácií na dieťa na základe ešte neschváleného VZN. Tých 350 eur čo 
vypočítal pán Vetter je na základe platného VZN. Úrad teraz predkladá taký návrh rozpočtu, 
kde kvótu na dieťa vypočítali na základe ešte neschváleného VZN. Keď to niekto na 
prokuratúre napadne, tak anulujú celé rozhodnutie. Nechápem, ako je možné vypočítať 
školským klubom kvótu na dieťa na základe ešte neschváleného VZN. Ja som na tu už 
upozornil vedúceho. Vždy mi poznamenajú, že som malicherný, ale keď toto uznesenie 
niekto predloží pred súd, tak to anulujú. Pán primátor nehnevaj sa, ale o VZN budeme 
hlasovať až na konci, pán vedúci však predložil návrh na základe ešte neschváleného VZN. 
Druhá vec ktorú spomínal pán Vetter je tá, že úrad počítal zle vlani alebo tento rok. Viem si 
však predstaviť, že kvóta na dieťa nie je rovnaká práve preto, lebo na školách je veľa 
začínajúcich kolegov, ktorý majú hrubý plat 600 eur. Avšak na tých školách je veľa učiteľov aj 
v dôchodkovom veku, ktorí majú ukončenú druhú atestáciu a ich plat je okolo 1100 eur. Ten 
rozdiel môže zapríčiniť práve toto. Kolega pán Vetter má však úplnú pravdu v tom, že keď 
bola kvóta na dieťa minulý rok rovnaká, tak nemôže byť ani tento rok iná. V tomto má pán 
Vetter úplnú pravdu, že tohtoročný alebo minuloročný výpočet je zlý. Ešte jedna vec, ale 
toto prosím napísa ť aj do zápisnice, že rozpo čet školských klubov nebol stanovený 
v súlade so zákonom, na základe neexistujúceho VZN!  A toto je fakt! Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – prosím na to vysvetlenie od vedúceho odboru.  
G. Weszelovszky  – vážené zastupiteľstvo. Nechcel by som, ale chcel by som. 
K diskusnému príspevku pána Andruska by som chcel povedať len toľko, že VZN na ktoré sa 
vážený poslanec odvoláva, bolo stanovené na základe čísiel z vlaňajšieho roku. Na základe 
tohto boli vypočítané uvedené sumy aj v rozpočte. Odvtedy sa však čísla zmenili, nakoľko 
sme na základe prijatého rozpočtu vedeli prideliť viacej financií. Nakoľko však v rozpočte MZ 
schválilo iné sumy, po tomto mi neostáva nič iné a na základe toho musím teraz nazna čiť, 
že prerokovanie VZN budem musie ť stiahnu ť z rokovania. Dodal by som k tomu ešte 
toľko, že zajtra budú rozposielané materiály finančnej komisii, ako aj komisii školstva, kultúry 
a mládeže už so zmenenými číslami.    
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L. Stubendek  – ďakujem pekne. Mal by som jednu otázku. Na základe tu pripomienok 
respektíve tvojej zmeny pán vedúci, môžeme hlasovať o týchto návrhoch, lebo sa tu vynorilo 
viacej pochybností.  
G. Weszelovszky  – chápem tieto pochybnosti. Chcel by som však povedať, že v tom 
prípade, keď si MZ myslí, že moje vysvetlenie nie je postačujúce, alebo som neodpovedal 
adekvátne na všetky otázky, tak má MZ samozrejme právo. Ešte by som k tomu dodal jednu 
vec. V tom prípade, keď školy nebudú mať schválený rozpočet sa nič nestane, naďalej 
budeme pokračovať na základe provizória a na nasledujúcom zasadnutí, ktoré je navrhnuté 
na 16. apríla 2015, tak by sme vtedy predložili zmenený návrh rozpočtu škôl. Aj tak sme to 
chceli predložiť na to zasadnutie už aj s novými zapracovanými sumami ministerstva.  
L. Stubendek  – žiadam zo strany úradu jednoznačnú odpoveď na to, čo má byť s týmto 
bodom rokovania.  
G. Weszelovszky  – môj názor je ten, že to MZ môže schváliť. 
L. Stubendek  – nech sa páči pán poslanec Andruskó. 
I. Andruskó  – bolo by to teraz jednoduché, lebo keby sme prerokovali VZN pred schválením 
rozpočtu a všetko by bolo v súlade so zákonom. Ja so to naznačil aj na rade, ale úrad 
nerešpektoval môj návrh a nepredložil to tak ako mal. Teraz by sme s tým nemali žiaden 
problém. Druhá vec je tá, že aj tak to budeme musieť schváliť a tieto budú aj tak ešte 
menené, tak ako žiadal aj pán Vetter, tak nech to potom úrad riadne prepočíta. V tom má tiež 
pravdu, že keď niektorá škola chce podať projekt a nemá schválený rozpočet, nebude to mať 
také ľahké a nebude vedieť podať žiaden projekt. Je mnoho vypísaných projektov, kde nie je 
potrebný súhlas mesta, ale škola môže podať projekt osobne. Schváľme to teraz i keď 
vieme, že to nie je dobré, ale v každom prípade to treba napraviť. To však ako bude 
vykonaná náprava pri VZN neviem. Dnes to schválime, lebo to musíme schváliť, ale aby ste 
to kolegovia pochopili. Jedná sa o to, že vlani bolo 19% DPH a tento rok 20% DPH. 
Podnikateľ si naďalej bude účtovať 19% DPH, lebo on si myslí, že je to tak dobré. Takto to 
však nemôže byť, lebo to zákon nepovoľuje. To čo nie je, s tým ani rátať nemôžeme. Rátať 
môžeme jedine s tým, čo máme. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Bola to naozaj dôležitá poznámka. Pán vedúci odboru, 
žiadam od teba jednoznačné stanovisko. 
G. Weszelovszky  – myslím si, že pán poslanec Andruskó má veľa pravdy v tom, čo povedal 
a aj v tom, že navrhol tieto uznesenia schváliť. Čo sa týka VZN, s tým však celkom súhlasiť 
neviem, ale to by sme si mohli vyjasniť a prerokovať počas diskusie. K tomuto však treba 
vedieť, že toto VZN je platné, MZ ho schválilo ešte dňa 30. októbra. V tomto sú však celkom 
iné čísla. Chcel by som požiadať pána primátora, aby dal hlasovať o uzneseniach, ktoré sú 
pred vás predložené. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem. Nie je už viacej prihlásených, tak prosím vedúceho odboru, aby po 
jednom predložil návrhy, aby bolo jednoznačné o čom budeme hlasovať. Pán poslanec 
Vetter má faktickú poznámku. 
J. Vetter  - ja by som len chcel naznačiť, že by mal k tomu nejakú poznámku pán poslanec 
Imre Szabó. Prepáčte, Béla Szabó.  
B. Szabó  - nejako sme k sebe dosť blízko a pomýli som si tlačidlo.  
L. Stubendek – slovo má pán poslanec Béla Szabó. 
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B. Szabó  – chcel som k tomu povedať len toľko, že v uznesení bodu A/ treba dopísať, že 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, lebo to tam nie je napísané. Bude sa to však sťahovať na 
všetky uznesenia. 
G. Weszelovszky  – ďakujem pekne za váš postreh. Samozrejme v návrhoch to bude 
figurovať už tak.  
L. Stubendek – v poriadku. Vážené zastupiteľstvo prosím hlasujme. 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom na roky 2015 až 2017  
 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 48/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno na 
roky 2015 až 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 49/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai M ór Magyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom na roky 2015 až 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 50/2015) 
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/Výsledok hlasovania č. 10/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno na 
roky 2015 až 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 51/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 
Komárom na roky 2015 až 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 52/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
na roky 2015 až 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 53/2015) 
 
G. Weszelovszky  – tu by som chcel upozorniť ctené zastupiteľstvo na to, že sumy sa menia 
na základe schváleného rozpočtu, teda 573 tis. eur prosím opraviť na 583 tis. eur. V zátvorke 
a z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno bolo pôvodne vo výške 500 tis. eur, ale menilo 
sa to a správne je 510 tis. eur. 
 
L. Stubendek – v poriadku. Prosím napísať to aj do zápisnice. Prosím hlasujte. 
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/Výsledok hlasovania č. 13/:   
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – M ővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2 015 až 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 54/2015)  
 
 
K bodu číslo 5 - Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 - návrh  
Predkladate ľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, poverený vedúci odboru rozvoja 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/: - Anulované hlasovanie   
(medzi hlasovaním odznela požiadavka). 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  
návrh na uznesenie k návrhu na zmeny a doplnky územ ného plánu č. 8/2012  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (VZN č. 05/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:  
k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komá rno číslo 8/2012 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 55/2015)  
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K bodu číslo 6 - Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu  
 

1. Informatívny materiál k poskytovaniu dotácie pre COM-MÉDIA, spol. s r.o – TE 
98/2015 

 
M. Csintalan – prosím aby MZ hlasovalo o tom, akou formou sa má dotácia poskytnúť, lebo 
potom úrad bude vedieť, akou formou má postupovať.  
L. Stubendek – ďakujem každému za diskusný príspevok. Vzhľadom na to, že je to len 
informatívny materiál a nebol predložený návrh na uznesenie, nebudeme o tom hlasovať.  
Môžeme vziať do úvahy stanovisko hlavného kontrolóra s tým, že sa týmto bude úrad 
zaoberať. Prosím napísať to aj do zápisnice, že sa tým bude úrad zaoberať na základe 
stanoviska hlavného kontrolóra. 
 

2.  Informatívny materiál k poskytovaniu finančnej pomoci na obnovu vyhoreného 
hradu Krásna Hôrka – TE 101/2015  

 
B. Kóňa – toto je len informatívny materiál. Je to len otázka od poslancov, ako sa mohlo 
stať, že v roku 2012 na Krásnu Hôrku po uznesení nebolo zaslaných 1 tis. eur. Ja som tu 
ešte nebol, ale preveril som si. Dali sme tam citáciu z rokovacieho poriadku kde sa píše, že 
návrh ktorý si vyžaduje finančné zabezpečenie, môže byť zaradený do programu rokovania 
MZ len ak obsahuje návrh na finančné krytie. Tento návrh však toto krytie neobsahoval. 
Napísal som tam, že toto uznesenie nespĺňalo kritériá vtom čase. Vetované nebolo,   
L. Stubendek – ďakujem každému za diskusný príspevok. Nasleduje ďalší bod. 
  
 
K bodu číslo 7 - Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Dubányová, overená vedúca sociálneho a správneho odboru 
 

1.  Židovská náboženská obec - Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového 
fondu - TE 19/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z 
rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke ú čely  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 56/2015) 
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K bodu číslo 8 - Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu 
 

1. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu a Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU 
na rok 2015 – TE 03/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie aktualizo vaného zoznamu žiadate ľov o 
prenájom bytu a zoznamu žiadate ľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 57/2015) 
 

2.   Ildikó Feruszová - žiadosť o prenájom bytu v DOU – TE 05/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 58/2015) 
 

3. Hajnalka Rigóová - žiadosť o prenájom bytu zo zdravotných dôvodov – TE 06/2015 
 
É. Hortai – len formálna poznámka. Doporučujem doplniť termín podobne ako 
v predchádzajúcom návrhu. Ďalej nedoporučujem napísať zodpovedný prednosta MsÚ, a je 
to aj v predošlom návrhu, ale primátor mesta, nakoľko úloha smeruje na pána primátora.  
/Výsledok hlasovania č. 20/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 59/2015) 
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4.  Anton Horváth - žiadosť o prenájom bytu zo zdravotných dôvodov – TE 07/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 60/2015) 
 

5.  Johana Kesiarová - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí 
výpovednej lehoty – TE 13/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 22/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu po uplynutí výpovednej 
lehoty  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 61/2015) 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek nariadil 20 minú tovú prestávku.  
 
 
K bodu číslo 9 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciac h 
Predkladate ľ: Ing. Katarína Prodovszká, poverená vedúca odboru správy majetku  
 

1.  Mária Hajabácsová - zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory – TE 
71/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 23/:  
slovo dostala pani Mária Hajabácsová 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
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/Výsledok hlasovania č. 24/:  
návrh na uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy  o nájme nebytových priestorov 
lehoty  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 62/2015) 
 

2.  Auto Venator - prenájom nebytových priestorov – TE 73/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 25/:  
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru  – Alternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 63/2015) 

 
3.  Rodinné centrum Slunce n.o. - prenájom nebytového priestoru – TE 85/2015 

 
Návrhy na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodne j verejnej sú ťaže: 
É. Hortai  – do komisie navrhujem Györgya Battu.  
O. Gajdáč – navrhujem MUDr. Antona Mareka. 
B. Keszegh  – ako predsedu navrhujem Štefana Bendeho.  
K. Prodovszká – za úrad Adriana Gerencsériová a Sylvia Gergelyová. 
Š. Bende  – neprijímam, ako predsedu navrhujem Antona Mareka.  
A. Marek  – prijímam. 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:    
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru  - Alternatíva č. 1 s menami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 64/2015) 
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4.  Jeffrey Ch. Rafael - prenájom časti pozemku – TE 72/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  
návrh na uznesenie na prenájom časti pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 65/2015) 

 
5.  Gabriel Varga - prenájom pozemku – TE 87/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 28/:  
návrh na uznesenie k prenájmu pozemku – Alternatíva  č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 66/2015) 
 

6.  Róbert Trifunovič - predaj pozemku – TE 86/215 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 67/2015) 
 

7.  Ing. Karol Bakos a manželka Marta Bakosová - odkúpenie pozemku – TE 74/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
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Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 68/2015) 
 

8.  Tibor Burgel a manželka Mária Burgelová - predaj pozemku – TE 77/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 69/2015) 
 

9.  Tibor Ferenczi a manželka Beáta Ferencziová - predaj pozemku – TE 80/215 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  – Alternatíva B   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 70/2015) 
 

10.  Ing. Irina Jaščuková - predaj pozemku – TE 81/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – Al ternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 71/2015) 
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11.  Jozef Bokros - predaj novovytvorenej parcely – TE 76/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 34/:  
návrh na uznesenie k predaju pozemku  – Alternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 72/2015) 

 
12.  Peter Farkas - predaj pozemku – TE 79/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 35/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – Po zmeňovací návrh Rady 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 73/2015) 
 

13. Tibor Nagy a manželka Erika Nagyová - predaj novovytvorenej parcely – TE 
82/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  – Alternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 13  
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 74/2015) 
 

14. Mgr. Michal Riszdorfer - odkúpenie resp. dlhodobý prenájom parcely – TE 
84/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 37/:  
návrh na uznesenie na predaj pozemku  – Alternatíva č. 1 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 10  
Proti: 2 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 38/:  
návrh na uznesenie na predaj pozemku – Alternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 4  
Proti: 4 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 4  
návrh nie je prijatý  
 

15. CASSONE SPORT s.r.o. - zámena pozemku – TE 78/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 39/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o zámenu nehnute ľností  – Alternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 75/2015) 
 

16. Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo 
vlastníctve mesta tretími osobami bez právneho titulu – TE 70/2015 

 
I. Andruskó – navrhujem stiahnuť z rokovania. 
É. Hortai  – navrhujem doplniť v  §2 ods. 5 vo vete – „Vo všetkých prípadoch uvedených v § 
2 ods. 2, 3 a 4 Zásad mesto voči užívateľom si bude uplatňovať právo na vydanie 
bezdôvodného obohatenia v súlade s príslušnými ust. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení, stanoveného vo výške bežného nájomného za pozemky prenajímané mestom, t.j. ako 
15% z ceny platnej BDÚ, a to po dobu určenú citovaným zákonom“ na konci dopĺňa čiarkou 
a slovami – „ okrem pozemkov vysporiadaných pred ú činnos ťou týchto zásad alebo 
vysporiadaných  v zmysle týchto zásad do 6 mesiacov  od účinnosti týchto zásad“ .                                                           
I. Andruskó - pre mňa je to takto prijateľné, každý dostane 6 mesiacov na to, aby si svoje 
vlastníctva vysporiadal. Sťahujem svoj návrh na stiahnutie materiálu z rokovania. 
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É. Hortai  – do uznesenia ešte navrhujem napísať, že s účinnosťou od 01. apríla 2015. 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:  
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Évy Hortai    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 12  
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:  
návrh na uznesenie k Zásadám so schváleným pozme ňujúcim návrhom pani 
poslankyne JUDr. Évy Hortai  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 12  
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 76/2015) 
 

17. COMORRA SERVIS - zverenie majetku do správy organizácie – TE 83/2015 
 
I. Andruskó  – mám procedurálny návrh, neukončiť zasadnutie, ale prosím poslancov aby 
sme vydržali a ešte prebrali materiály keď aj do 21.00 alebo 22.00 hod. napriek tomu, že 
dohoda o ukončení zastupiteľstiev bola o 20.00 hod. ďakujem pekne. 
O. Gajdáč – mám pozmeňujúci návrh k návrhu pána poslanca Andruska, ukončime všetko 
do 20.00 hod.. 
Š. Bende  – prosím zmeniť dátumy tak ako to má byť, vzhľadom na to, že sa to schvaľuje na 
dnešnom zastupiteľstve.  
K. Prodovszky  – v dodatku č. 5 sa dopíše deň schválenia 26.03.2015 a nadobúda účinnosť 
15 dní od schválenia. 
Š. Bende  –  áno, tak tam dopíšeme schválené MZ uznesením číslo a dňom 26.03.2015. 
Nakoľko primátor musí podpísať do desať dní, prirátame k tomu napíšme tam dátum 
07.04.2015. 
 
/Výsledok hlasovania č. 42/:  
návrh na uznesenie na uzatvorenie dodatku k protoko lu na zverenie majetku Mesta 
Komárno do správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS a k zmene 
Zriaďovacej listiny COMORRA SERVIS – so zapracovaným dát umom 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18  
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 77/2015) 
 
 
K bodu číslo 10 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mest a Komárno č. /2015, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mest a Komárno číslo 24/2003 o 
udelení čestného ob čianstva Mesta Komárno  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry 
 
/Výsledok hlasovania č. 43/:  
návrh na uznesenie na schválenie VZN Mesta Komárno č. ... /2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14  
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (VZN č. 08/2015)  
 
 
K bodu číslo 11 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, ku ltúry a mládeže  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry 

 
1. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Centra voľného času - Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 
2, Komárno - TE 29/2015 
 

/Výsledok hlasovania č. 44/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Centra vo ľného času – Szabadid ıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 78/2015) 
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2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 48, Komárno - TE 30/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 45/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 79/2015) 

 
3. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno - TE 31/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 46/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 80/2015) 
 

4. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. 
františkánov 20, Komárno - Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda 
Komárom - TE 32/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 47/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, 
Komárno – Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Ny elvő Óvoda Komárom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 81/2015) 
 

5. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
Handlovská ul. 4, Komárno - Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda 
Komárom - TE 33/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 48/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Handlovská ul. 4, 
Komárno - Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 82/2015) 
 

6. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
- TE 34/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 49/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 83/2015) 
 

7. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
Komáromi Kacza 39, Komárno - TE 35/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 50/:  
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návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 84/2015) 
 

8. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno) - TE 36/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 51/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 85/2015) 

 
9. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno - TE 37/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 52/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 86/2015) 
 

10. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno - TE 38/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 53/:  
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návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Meder čská ul. 38, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 87/2015) 
 

11. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komárno - TE 
39/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 54/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komár no 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 88/2015) 
 

12. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 
1, Komárno - Nová Stráž - TE 40/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 55/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Dlhá ul. 1, Komárno – 
Nová Stráž 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 89/2015) 
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13. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž - TE 
41/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 56/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 90/2015) 
 

14. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná 
ul. 29, Komárno - TE 42/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 57/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 91/2015) 
 

15. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno - TE 43/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 58/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 92/2015) 
 

16. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy J. Á. Komenského, Komenského ul. 3, 
Komárno - TE 44/2015 

 
 
/Výsledok hlasovania č. 59/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Jána Ámosa Komenského, Kome nského ul. 3, Komárno   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 93/2015) 
 

17. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom - TE 45/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 60/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Móra Jóaiho s vyu čovacím jazykom ma ďarským – Jókai Mór 
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 94/2015) 
 

18. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno - TE 46/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 61/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
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Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 95/2015) 
 

19. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno - TE 47/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 62/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 96/2015) 
 

20. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno - TE 48/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 63/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 97/2015) 
 

21. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy - Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 
12, Komárno - TE 49/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 64/:  
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej umeleckej školy – M ővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 98/2015) 

 
22. Žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o zabezpečenie priestorov - 
TE 52/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 65/:   
slovo dostala pani riadite ľka Beáta Nagyová  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
 
/Výsledok hlasovania č. 66/:   
návrh na uznesenie k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o 
zabezpečenie priestorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 99/2015) 
 

23. Návrh Zásad pre udelenie čestného občianstva Mesta Komárno - TE 55/2015   
 
G. Weszlovszky  – predkladám materiál už so zapracovanými návrhmi komisie aj pána 
poslanca Andruska, ktoré sú vyzdvihnuté modrou farbou. Ďalej by som bod 3 § 3 nahradil 
nasledovným a citujem: „O udelení čestného občianstva mesta rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo po prejednaní v odborných komisiách a rade mestského zastupiteľstva 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov“. 
 
/Výsledok hlasovania č. 67/:   
návrh na uznesenie k Zásadám pre udelenie čestného ob čianstva Mesta Komárno 
s prijatými zmenami s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 100/2015) 
 
 
K bodu číslo 12 - Návrh na VZN mesta Komárno č. ...../2015, ktorým sa zmení VZN 
8/2014 ktorým sa ur čí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ nej 
umeleckej školy, die ťa materskej školy a die ťa školského zariadenia na kalendárny 
rok 2015  
 
Materiál na základe požiadavky predkladate ľa stiahnutý z rokovania.  
 
 
K bodu číslo 13 – Žiadosti a návrhy na úseku športu  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry 
 

1. Návrh na odvolanie a na voľbu člena Komisie športu – TE 100/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 68/:   
návrh na uznesenie poslanca Mgr. Ondreja Gajdá ča k návrhu na odvolanie a na vo ľbu 
člena Komisie športu Mestského zastupite ľstva v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21   
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 101/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 69/:   
návrh na uznesenie poslanca Dávida Kovácsa k návrhu  na odvolanie a na vo ľbu člena 
Komisie športu Mestského zastupite ľstva v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 102/2015) 
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/Výsledok hlasovania č. 70/:   
návrh na uznesenie PhDr. Imricha Knirsa k návrhu na  odvolanie a na vo ľbu člena 
Komisie športu Mestského zastupite ľstva v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 103/2015) 
 
 
K bodu číslo 14 -  Žiados ť pána primátora – schválenie uznesenia k príležitos ti 750. 
výro čia vyhlásenia Komárna za mesto  
 
/Výsledok hlasovania č. 71/:   
návrh na uznesenie Ing. László Stubendeka, primátor a mesta k príležitosti 750. výro čia 
vyhlásenia Komárna za mesto 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 104/2015) 
 
 
K bodu číslo 15 - Rôzne  
 
 
B. Szabó  – ďakujem za slovo pán primátor. Mal by som jednu žiadosť na pána primátora. 
Jedná sa o križovatku - Petıfiho ul. a Mederčská ul., ktorá nie je vo vlastníctve mesta 
a mesto v tom nemá kompetenciu konať. Na hlavnej ulici je jednoducho katastrofický 
prejazd. Je to hlavná ulica so semaforom, ale asfalt je v takom zlom stave, že je miestom 
možnej dopravnej nehody. Bolo by vhodné postúpiť nejaké kroky k jednaniu so Slovenskou 
správou ciest, aby sa táto situácia čím skôr vyriešila. Je to križovatka pri SPŠ, keď 
prechádzame smerom k autobusovej a vlakovej stanici, alebo opačne. To je jedna vec. 
Druhá sa už týka mesta. Jedná sa o opravu výtlkov ciest. Viem, že je to naplánované a na 
opravu je vypracovaný harmonogram, ale už je apríl. Podľa mňa je viacej miest, kde sú veľmi 
veľké a hlboké výtlky. Podľa mňa sa mali vyzdvihnúť práve tieto úseky, kde je najväčšia 
pravdepodobnosť dopravných nehôd, a potom systematicky pokračovať v ďalších. 
Momentálne pracujú na naplánovaných uliciach, ale nevedno kedy budú opravované tie 
v najhoršom stave. Jedno by som aj spomenul. Je to križovatka na ul. Roľníckej školy 
a cesty na Hadovce, teda odbočka, ktorá je vo vlastníctve mesta. Tam je jeden taký veľký 
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výtlk, do ktorej keď vhupne auto, tak sa mu dozaista predá náprava zlomí. Toto som na 
úrade oznámil už v januári, ale ubehli dva mesiaci a nič sa neudialo v tejto veci. Keď budeme 
postupovať podľa navrhnutého harmonogramu, tak to bude urobené pravdepodobne 
v druhom polroku. Kolegovia z MsÚ pravdepodobne zmapovali ulice, ale podľa mňa je viacej 
takýchto ulíc, ktoré by sa mali skôr opraviť. Toto bola moja druhá žiadosť. Ďalšia vec je tá, že 
sa už začalo jarné veľké upratovanie. Dozaista boli na to občania všetkými možnými 
spôsobmi informovaný, ale tak ako už uplynulé roky aj tento rok je dôkazom toho, aká 
katastrofálna situácia vládne a ako nedodržujú obyvatelia nepísané ale aj písané pravidlá 
ukladania smetí. Vyzdvihol by som práve môj okrsok, teda križovatku ul. Roľníckej školy a ul. 
Prowazekova, kde je nadarmo vyložený kontajner, obyvatelia tam nahromadia aj vedľa 
obrovské množstvo odpadu a smetí. Dnešným dňom sa ukončil zber a je to už dané aj do 
poriadku, pred dvoma dňami boli vyložené smeti aj na miestnej komunikácii. V rozpočte sa 
schválil príjem policajtov, ktoré prijal MsÚ na základe konkurzu. Zatiaľ však zmeny v tomto 
smere nie sú. Celý tento neporiadok a ukladanie smetí sa stáva tým spôsobom, že tam 
donášajú smeti autami, malými dodávkami a nákladnými autami nie obyvatelia mesta. Jedná 
sa tu aj o ostatné časti Komárna, teda možno by sa na to malo lepšie dohliadať. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Už sú veľmi rýchle odpovede na niekoľko tvojich otázok. 
Prosím si na to veľmi rýchlu odpoveď pán viceprimátor.  
B. Keszegh  – chcel by som na to odpovedať v krátkosti. Bola to veľmi dobrá poznámka, 
ktorú povedal pán poslanec Szabó, a snažili sme sa už zmapovať a vyzvať majiteľov 
všetkých takých pozemkov, ktoré sú v takomto stave a nie sú vo vlastníctve mesta, aby si ich 
dali do poriadku. Taký je napríklad plot na brehu Mŕtveho ramena, ktorý bol namaľovaný len 
do polovice, ďalej vyklápací most smerom k colnici je tiež v katastrofickom stave, tak ako aj 
cesta. Na tieto sme sformulovali listy a v mene pána primátora vyzvali príslušné úrady, aby 
sa posnažili o odstránenie týchto chýb. Žiadam pána poslanca Szaba, aby mi mailom zaslal 
zoznam všetkých tých ulíc, ktoré vo svojom okrsku pobadal, že sú v horšom stave. Budem 
sa snažiť o to, aby sme na to lepšie dohliadali. Posnažili sme sa o to aj v Novej Stráži, kde 
sme pánovi poslancovi Rajkóovi vytlačili pre obyvateľov aj oznámenia, ktoré obsahovalo 
presný rozpis pokynov ohľadom jarného upratovania. V tejto práci nám pomohli aj mestský 
policajti, obyvatelia však ani napriek tomuto neboli nápomocní. Úrad ako aj pán poslanec 
Rajkó sa postarali o to, aby obyvatelia dostali všetky potrebné informácie, ktoré boli rozdané 
do každej domácnosti. Napriek tomuto sa však aj v budúcnosti posnažíme, aby sme vedeli 
pomôcť ako len budeme vedieť.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Nasleduje pán Ondrej Gajdáč. Prosím. 
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Ja len v súvislosti s radami škôl by som sa spýtal, či je 
v pláne na nasledujúce zasadnutie školskej komisie Gábor rady škôl? Nie? Kývaš, jasné. To 
sme aj založili zatiaľ, pretože skutočne boli dôležitejšie veci. Len aj pre tých kolegov 
poslancov, ktorí nemajú ešte tak celkom prehľad. Rady škôl sú platné. Čiže rady škôl sú 
funkčné, pretože tí členovia, ktorí boli zvolení v minulom období rady škôl môžu fungovať, 
takže nič hrozné sa zatiaľ nedeje. Ale samozrejme, že sa budeme musieť tým zaoberať. Ak 
to nebude ani na ďalšom zasadnutí, navrhujem aby už na ďalšom zasadnutí sme prejednali 
aj členstvo v radách škôl. Jedná sa o rady materských škôl, základných škôl, ZUŠ, teda tých 
škôl a zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto. Každá rady školy má x počet členov, 
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z toho x členov deleguje zastupiteľstvo. Môžu tam byť poslanci, ale môže tam byť ktokoľvek, 
koho mi ti schválime. Ja by som navrhoval, aby sme to urobili podobným spôsobom ako to 
bolo doteraz, lebo myslím si, že sa ten spôsob osvedčil, že jednotlivé zoskupenia budú mať 
istú kvôtu a navrhnú. V prvom rade si myslím, že by mali mať prednosť poslanci, teda 
poslanci by mali byť schválení do tých rád škôl, do ktorých chcú pracovať a potom by sa 
doplnili takými členmi rád škôl, ktorí nie sú poslancami. Je to z toho dôvodu a bude to nutné 
preto, lebo mi ako poslanci neobsiahneme také počty a ja by som odporučil maximálne dve 
rady, aby si zobral. Niekto kto chce tri, to by bol úplne maximum ak tam chcete naozaj chodiť 
a riešiť problémy týchto zariadení. Takže to je môj návrh do budúcna a pokiaľ dostaneme tie 
listiny prázdne, tak sa každý dopíše, dajú sa návrhy a ja si myslím, že to bude zvládnuteľné. 
Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem.  
B. Keszegh  – reagujem len krátko. Na kolegu Gajdáča by som reagoval len toľko, že 
pokračujeme tak, ako sme sa dohodli. Na ďalšie zasadnutie to samozrejme predložíme. 
Navrhol by som ma kontaktovať mailom, kto má kde záujem, lebo sú miesta kde je počet 
prihlásených prevyšuje počet, a sú miesta kde nikto nemá záujem. Keby ma však 
kontaktovali mailom, každý by si mohol navrhnúť svoje priority, posnažili by sme sa to 
poskladať v súlade s každým. Môže sa stať, že budú prekrytia, ale posnažíme sa aj na to 
nájsť nejaké kompromisy, napríklad doplnením odborníkov. Teda každému zašleme návrh, 
dopíšeme mená a posnažíme sa nájsť pre každého vhodný kompromis.   
L. Stubendek  – ďakujem. Slovo má pán poslanec Szilárd Ipóth.   
Sz. Ipóth  – už som pánovi primátorovi v krátkosti naznačil sťažnosť obyvateľov pri Sociálnej 
poisťovni, že novovybudované parkoviská zaberajú vo veľkej väčšine autá neviem ktorej 
taxislužby. Veľmi im tým komplikujú život, lebo 60-70% parkovacích miest zaberú práve tieto 
autá. Ja som len tlmočil sťažnosť respektíve žiadosť obyvateľov, keby bola na to nejaká 
možnosť pomôcť im.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Len pre rýchlu informáciu, je pravdepodobné, že sa 
prístupová cesta pod železničnou stanicou, kde majú povolený vjazd len autobusy, budeme 
vedieť zlúčiť s cestnou dopravou a budeme vedieť vybudovať veľmi veľa parkovacích miest. 
Pracujeme na tom. Ďakujem. Slovo má pán viceprimátor Knirs. 
I. Knirs  – ďakujem za slovo. Vážení poslanecký kolegovia, chcel by som len každého 
upozorniť na to, aby odovzdal majetkové priznania do 31. marca. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hortai má faktickú poznámku.  
É. Hortai  – ja som sa hlásila ešte pred týmto bodom. Pána Gajdáč nepovedal to isté čo pán 
viceprimátor Keszegh. Pán Gajdáč sa vyjadril tak, aby sme sa posnažili členov rady škôl 
doplniť tak, ako doposiaľ v spojitosti s počtom poslancov. Navrhujem, aby boli rozposlané 
mená a potom rozhodneme, ale nie tak, že ohlásia a úrad rozhodne kto kde bude v prípade 
viacerého počtu zahlásených. Pokúsme sa dodržať našu dohodu na základe výsledku volieb. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec Glič. 
K. Gli č – vážený pán primátor, vážené dámy a vážení páni. Mal by som dve iniciatívy. Moja 
prvá iniciatíva vychádza z kultúrneho dedičstva, ktoré sme zdedili od našich poslaneckých 
predchodcov spred uplynulých 25 rokov. O aké kultúrne dedičstvo sa jedná. O sochy. 
Vyhlasujem iniciatívu Komárno mesto sôch. Táto iniciatíva vychádza z faktu, že od roku 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

43 
 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. marca 2015 

 

1989 bolo v Komárne postavené veľké množstvo sôch. Túto devízu by malo mesto využiť 
a Komárno by sa malo propagovať z hľadiska cestovného ruchu okrem iného aj ako mesto 
sôch. Úlohou nás poslancov mesta by malo byť zabezpečenie informačných tabúľ pri každej 
soche, vypracovanie orientačnej mapy zameranej na sochy. Ďalšia koncepcia osadzovania 
sôch. Realizáciou iniciatívy Komárno mesto sôch, by cestovný ruch dostal aj smer výchovno-
vzdelávací. Návštevníci nášho mesta by sa totiž dobrou propagáciou sôch vedeli hravou 
formou zdokonaľovať v dejinách Karpatskej kotliny, ako i celej Európy. Druhou mojou 
iniciatívou je fontána Európa. Táto iniciatíva vychádza z faktu, že na Nádvorí Európy nebola 
dokončená fontána v zmysle pôvodného projektu. Dobudovaním tejto fontány by sa skrášlilo 
Európske Nádvorie a deklarovala by sa naša európska spolupatričnosť z ohľadom na dejiny 
Karpatskej kotliny. Po konzultácii s niektorými poslancami ako i primátorom vyjadrujem aj 
moju túžbu, že jednou z hymien tejto fontány by mohla byť pieseň Miklósa Vargu – Vén 
Európa. Odporúčam komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, aby sa s týmito 
iniciatívami zaoberali. Zároveň vyzývam aj iných záujemcov z radov obyvateľov, ako i 
spoločenských organizácií, aby sa podieľali na realizácii týchto iniciatív.  Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ja ďakujem pán poslanec a prosím aby si odovzdal tento materiál pre 
komisiu zahraničných vzťahov. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Batta. 
Gy. Batta  – ďakujem. Ja žiaľ nemám takéto povznášajúce myšlienky, nakoľko ja by som 
chcel tlmočiť žiadosť obyvateľov Ďulovho Dvoru. Na Súbežnej ul. tam vykonávali orezávanie 
stromov pracovníci verejných prác a povedľa cesty ponechali veľmi veľa konárov. Tieto však 
vietor fúka aj na cestu, čo môže byť z hľadiska premávky dosť nebezpečné. Žiadal by som 
preto úrad, keby tento problém vyriešili. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Andruskó. 
I. Andruskó  - ďakujem za slovo pán primátor. V krátkosti len toľko, že uplynulo 100 dní, 
pánovi primátorovi aj nasledujúcich 1360 dní prajem tak isto naďalej veľa úspechov. 
Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Myslím si, že to čo povedal pán poslanec Andruskó, 
môžeme povedať na celú samosprávu. Ďakujeme pekne. Slovo má pán poslanec Bastrnák. 
T. Bastrnák  – posnažím sa v tomto duchu formulovať pozitívne. Na tomto zasadnutí sme 
preberali naozaj veľmi dôležité body, ktoré boli aj veľmi dlhé, napriek tomu by bolo dobré 
dodržiavať náš rokovací poriadok. Som presvedčený, že by sme tieto body nevedeli 
prerokovať na jednom zasadnutí, ale tri zasadnutia sú už trocha veľa aj pre mňa. Chcel by 
som ťa pán primátor poprosiť a zároveň aj chápem, že keď niekto reaguje na niekoho, tak 
nech je to v jednej minúte, a potom by sme aj takéto dôležité body vedeli prebrať aj počas 
dvoch zasadnutí. Týmto sa obraciam aj na poslancov ako samozrejme aj na seba, aby sme 
boli napomáhali aj v práci primátora. Samozrejme sme ešte na začiatku a zvykáme si jeden 
na druhého, ale aby tých 1360 dní lepšie a rýchlejšie napredovalo prosím každého 
o spoluprácu ako aj vedenie o adekvátne riadenie zasadnutia, aby sa nestalo v budúcnosti, 
že jedno zasadnutie musíme zvolať trikrát. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne pánovi poslancovi Bastrnákovi, ktorý naozaj vhodným 
a adekvátnym humorom predniesol svoj názor. Vážené zastupiteľstvo, ďakujem každému, že 
ste sa k zasadnutiu stavali takýmto spôsobom. Ďakujem každému kto nás sledoval na 
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určitých internetových kanáloch. Prajem každému pekný večer a pokojnú noc, ako aj dobré 
zdravie. Dovidenia. 
 
 
K bodu číslo 16 - Záver  
 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 20.45 hod. poďakoval prítomným za ú časť, 
a ukon čil 06. zasadnutie mestského zastupite ľstva v Komárne.  
 
 
 
V Komárne, 26. marec 2015  
 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

   Ing. Bohumír  Kó ňa                      Ing. László Stubendek 
poverený prednosta MsÚ           primátor mesta 

 
 
 

Overovatelia 
 
 
 

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

     Mgr. Tímea Szénássy        ................................................................... 
 
 
 
 
 

 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou tejto zápisnice:  
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- prezenčná listina,  
- zápisnica, 
- uznesenia  
- návrhy poslancov  
- výsledky hlasovania  
- materiály rozdané na zasadnutí MZ  
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,  
 
 
 

• zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah r okovania je podrobne zachytený 
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretar iáte zástupcov primátora na 
Mestskom úrade v Komárne.  
 
 


