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Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 25. júna 2015 
a pokračovanie dňa 1. júla 2015 

Naše číslo: 60605/51232/ZASKN/2015                                            Komárno, 25. júna 2015  
 

ZÁPISNICA 
Z 10. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 25. JÚNA  2015 
 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:15 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:  JUDr. Éva Hortai, MUDr. Tibor Bastrnák, Zsolt 
Feszty, PaedDr. József Kiss Péntek, neskorší príchod ohlásili Mgr. Károly Less, Ing. Peter 
Korpás, Ing. Ján Vetter, Mgr. Ondrej Gajdáč a MUDr. Zoltán Benyó. 
 
Ďalší prítomní:    

- poverený prednosta úradu, 
- hlavný kontrolór mesta, 
- vedúci odborov a oddelení MsÚ, 
- prizvaní zástupcovia tlače, 
- prizvaní vedúci mestských organizácií. 

 
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení 
rokovania prezentovali: 16. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určil Klaudiu Szépovú a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovate ľov zápisnice: -  Mgr. Tímea Szénássy,  

-  Ing. Konštantín Glič. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  229/2015)  
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L. Stubendek – Predtým, ako by sme začali zasadnutie by som mal dôležité oznámenie.  
Bolo uskutočnené výberové konanie na pozíciu prednostu MsÚ na základe ktorého od 1. júla 
2015 prednostom MsÚ je pán Mgr. Tomáš Fekete. Žiadam pána Mgr. Feketeho, aby sa 
predstavil prítomným, a taktiež by som chcel poďakovať za doterajšiu vykonanú prácu pánovi 
Ing. Kóňovi, ktorý prijal poverenie na vedenie MsÚ v najťažšom prechodnom období a ktorý 
už pol roka zabezpečuje spoluprácu medzi MsÚ a Mestským zastupiteľstvom. Odovzdávam 
slovo pánovi Mgr. Tamášovi Feketeovi. 
T. Fekete  – Ďakujem pekne za príležitosť. Volám sa Tomáš Fekete. Mám 55 rokov, narodil 
som sa v Komárne a odvtedy tu žijem. Mám odpracovaných 33 rokov v bankovej sfére. 
Počas výkonu práce som získal veľa skúseností z oblasti finančného manažmentu. Touto 
cestou by som chcel ubezpečiť mestské zastupiteľstvo, že svoju prácu budem vykonávať 
podľa mojich najlepších vedomostí a skúseností, a budem sa snažiť napomáhať mestu 
a mestskému úradu v rozvoji mesta. Z mojej strany asi toľko, v prípade akýchkoľvek otázok 
vám veľmi rád odpoviem.  
L. Stubendek  – Ďakujem pekne za krátke predstavenie sa. Sú tu dôležité informácie 
ohľadom obnovy strechy kasárne v Novej pevnosti, preto je tu aj návrh na zmenu programu 
rokovania. Taktiež by som vás chcel informovať o kruhovom objazde, ktorého stavba už 
začala, a jeho dokončenie je plánované do niekoľkých týždňov. Dovoľte mi, aby som vám 
upriamil vašu pozornosť na niektoré osobné jubileá, napr. pán riaditeľ Tomáš Nagy v týchto 
dňoch oslavuje 50. narodeniny, prajeme mu všetko najlepšie, veľa zdravia a síl. Taktiež 
musím povedať, že Nitriansky samosprávny kraj už viac rokov zverejňuje súťaž najlepších 
informatikov, v ktorej 2. miesto získal náš informatik Mgr. Peter Földesi, srdečne mu 
gratulujeme. Vážené zastupiteľstvo, má niekto nejaké pripomienky, návrhy k programu 
zasadnutia? Poprosím poslancov, aby ohlásili svoje pozmeňujúce návrhy týkajúce sa 
programu zasadnutia. 
B. Keszegh  – ....mám pozme ňujúci návrh, chcel by som navrhnú ť zmenu programu – 
vsunúť nový programový bod ako bod č. 2 - informácie ohľadom rekonštrukcie kasárenskej 
budovy Novej pevnosti v Komárne, vsunúť nový programový bod ako č. 6 - Návrh na 
schválenie spôsobu financovania investičnej akcie „Zlatná na Ostrove – kanalizácia a ČOV“ 
a vsunúť nový programový bod ako č. 15 - Spolufinancovanie projektu „Zriadenie 
komunitného centra v mestskej časti Veľký Harčáš. 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Béla Keszegha na zme nu programu – vsunú ť 
nový programový bod ako bod č. 2 – Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej 
pevnosti v Komárne, vsunú ť nový programový bod ako č. 6 - Návrh na schválenie 
spôsobu financovania investi čnej akcie „Zlatná na Ostrove –kanalizácia a ČOV“ 
a vsunú ť nový programový bod ako č. 15 - Spolufinancovanie projektu „Zriadenie 
komunitného centra v mestskej časti Ve ľký Har čáš 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
L. Stubendek  – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu 
s prijatými zmenami. Prosím hlasujme.  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa:  0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 230/2015)  
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie 
2. Regionálny operačný program - Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v 

Komárne 
3. Interpelácie a otázky 
4. Informatívna správa o plnení uznesení  
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
6. Návrh na schválenie spôsobu financovania investičnej akcie „Zlatná na Ostrove –

kanalizácia a ČOV“ 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo  /2015 o priznaní 

finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného 
ruchu na území mesta. 

8. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo  /2015 o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného 
prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 

9. Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015  

10. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre seniorov Komárno) 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
13. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
14. Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárna č. .../2015 o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 
15. Spolufinancovanie projektu „Zriadenie komunitného centra v mestskej časti Veľký 

Harčáš“ 
16. Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Komárno do oblastnej organizácie 

cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 
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17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
18. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
19. Schválenie návrhu rámcovej ponuky na mimosúdne vysporiadanie medzi mestom 

Komárno a spoločnosťou COM-VARGAS, spol. s r.o. 
20. Správa o plnení PHSR (Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Komárno ku dňu 

31.12.2015) 
21. Informatívna správa o spracovaných projektoch a podaných žiadostiach o podpory, 

dotácie, granty a nenávratné finančné príspevky 
22. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015 – informatívny 

materiál 
23. Vyhodnotenie 24. Komárňanských dní 
24. Rôzne 
25. Záver 
 
 
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, podľa 
pozmeňujúceho návrhu na zmenu programu zasadnutia nasledujú informácie o rekonštrukcii 
kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne.  
 
 
K bodu č. 2 – Regionálny opera čný program - Rekonštrukcia kasárenskej budovy 
Novej pevnosti v Komárne  
Predkladate ľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, poverený vedúci odboru rozvoja 
 
(po vypočutí pána Mgr. Ľudovíta Gráfela ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
 
O 13:38 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Ondrej Gajdá č.  
 
L. Stubendek  – ďakujeme pánovi vedúcemu odboru rozvoja za poskytnutie informácií. Chcel 
by som vám oznámiť, že na základe dohody s viceprimátormi a pánom prednostom MsÚ, 
vždy je niekto z nás prítomný na stavbe, nakoľko pri takejto dôležitej investícii, musíme 
sledovať priebeh vykonaných opráv.  
T. Varga  – ďakujeme za poskytnutie informácií ohľadne tejto stavby, mal by som niekoľko 
otázok na pána Gráfela a taktiež na pána primátora. Cenovú ponuku odovzdalo 7 firiem. 
Chcel by som vedieť ktoré firmy sa zúčastnili vo verejnej súťaži a aké bolo poradie pri 
otváraní obálok? Ktorá firma bola vylúčená z verejnej súťaže, a ktorá aj podala námietku voči 
rozhodnutiu? Či máme prísľub od ministerstva, že termín do 31. augusta 2015 je možné 
predĺžiť? Taktiež by som sa chcel spýtať na riešenie financovania. Chcel by som požiadať 
všetkých poslancov, aby budúci týždeň utorok 30. júna 2015 o 9:00 hod. sa zúčastnili 
poslaneckého prieskumu, nakoľko vtedy sa má uskutočniť kontrolný deň, na ktorom sa 
zúčastnia kompetentné osoby, ktoré by mohli odpovedať na naše otázky a pán Peter Simon 
nám predstaví priebeh prác. Taktiež by som poprosil pána primátora a viceprimátorov, keby 
im to pracovná zaneprázdnenosť umožnila, aby sa zúčastnili tohto prieskumu. Ďakujem.  
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I. Andruskó  – mám faktickú poznámku, utorok 30. júna je ukončenie školského roka, 
navrhujem tento prieskum uskutočniť v neskorších hodinách, okolo 15:00 -16:00 hod..  
L. Stubendek  – prieskum zorganizujeme tak, aby neboli dotknuté verejné záujmy. Je 
dôležité, aby sme sa mohli zúčastniť na slávnostných ukončeniach školského roka 
jednotlivých škôl.  
Ľ. Gráfel  – otázka, že ktorá firma podala námietku, bola to spoločnosť Eurobuilding s.r.o.. 
Poradie bolo nasledovné: najnižšiu cenovú ponuku podala spoločnosť Darton, druhá je 
Tonex, potom Garamont, Ava stav, Eurobuilding, San a firma PSJ Hydrotranzit. Od 
dodávateľa mám takú informáciu, že oficiálny kontrolný deň má byť od 9:00 hod.. 
D. Kovács  – mám takú informáciu, že výzva bola vypísaná v hodnote cca. 2,5 miliónov eur s 
DPH a najnižšia ponuka bola na cca. 1,8 milión eur s DPH, čiže je tam ušetrenie. Taktiež 
mám informáciu, že pôvodná suma by nestačila na obnovu celej strechy, ale len na 90%. 
Podľa týchto informácií, je možné, že predsa by sa mohlo opraviť aj ostatná časť strechy, 
čiže aj tých zvyšných 10%? Nedalo by sa to nejako spracovať do zmluvy, aby zo zvyšnej 
sumy bolo zabezpečená zvyšná časť strechy? Takto dosť veľká finančná čiastka nebude 
využitá.  
Ľ. Gráfel  – pred podaním žiadosti musela byť vypracovaná veľmi podrobná projektová 
dokumentácia o realizácii tejto stavby. Na základe určitých štandardných noriem bol 
vypracovaný rozpočet, vtedy ten stavebný rozpočet vyšiel tak, a takýmto spôsobom bola 
predložená aj žiadosť. Áno, je to tak, že do tohto rozpočtu sa nezmestila celá strecha. 
Nemohli sme predpokladať, že niektorá firma príde s takouto cenou. Zatiaľ sa nám táto firma 
zaručila, že tieto práce dokáže realizovať za túto cenu a v tom rozsahu, ako bola žiadosť 
podaná.  Zmluva bude podpísaná nie na tú sumu, ktorú sme žiadali, ale bude upravená na 
túto novú sumu. Čiže v podstate nejaké navýšenie tohto nenávratného finančného 
prostriedku nemôže prichádzať do úvahy zo strany ministerstva, takže my sa už musíme 
držať týchto faktov, ktoré sú v súčasnosti.   
B. Kóňa – jednu vec by som ešte doplnil pána Gráfela, na tú otázku, či sa dalo alebo nedalo 
obnoviť celú strechu. Keď sme už vedeli výsledky verejného obstarávania a sumu, boli sme 
aj na ministerstve, aj keď sme vedeli, že to nemá veľký význam, ale napriek tomu sme 
skúšali, aspoň z ušetrenej sumy či by sa nedalo niečo urobiť. Bohužiaľ v rámci projektu to už 
nejde. Je to teraz možno aj na našej fantázii, hľadať možno nejakých sponzorov, nejaké iné 
spôsoby, ako tú strechu dokončiť, lebo keď je už zriadené stavenisko, už vlastne v týchto 
cenových reláciách by to išlo oveľa lacnejšie. Odhadujeme, že zhruba o nejakú tretinu. 
A teraz ohľadom financovania. V zmluve uzavretej medzi mestom a ministerstvom sa píšu 
rôzne možnosti financovania – aj s prefinancovaním, aj so spätným financovaním. Na 
ministerstve nám zatiaľ ústne povedali, že len spätné, teda bude prefinancovanie. To  
znamená, že zatiaľ to nemáme zmluvne, zrejme to bude upresnené v tomto dodatku. 
Napriek tomu my sme už na jednej strane dohodnutí s realizátorom, a pripravíme finančný 
projekt, ako by mali nabiehať náklady. Druhá vec je, že už predbežne som oslovil obidve 
naše financujúce banky s nejakým odhadom, že koľko by to bolo. Jedná sa o revolvingový 
úver,  z tohto hľadiska ten by bol určite najvýhodnejší. Zhruba pondelok-utorok by sme vedeli 
upresniť tieto informácie, a budeme žiadať o konkrétne ponuky na toto prefinancovanie. 
Schvaľovanie úveru patrí do kompetencie mestského zastupiteľstva, a predpokladáme, že ak 
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všetko zvládame tak v júli bude potrebné zvolať zastupiteľstvo, aby schválilo tento úver. 
Výška úveru by bola zhruba 600 tisíc eur.  
I. Andruskó   – Aké dôsledky bude mať to, keď to nestihneme dokončiť do termínu ktorý je 
garantovaný ministerstvom? Do kedy je zmluva platná? Do kedy je potrebné ukončiť 
rekonštrukciu? Do kedy sme dostali výnimku od ministerstva? Ak nedostaneme túto 
výnimku, a rekonštrukcia strechy nebude dokončená, ako bude prefinancovanie druhej časti 
projektu?   
Ľ. Gráfel – zatiaľ máme platnú zmluvu s ministerstvom o vydelení nenávratných finančných 
prostriedkov, kde termín ukončenia tohto projektu je  31. august 2015. To znamená, že 
mesto nemohlo podpísať s dodávateľom iný termín, len ten, ktorý momentálne platí. Bude 
podpísaný dodatok s ministerstvom na predĺženie tejto zmluvy, na ktorý máme aj prísľub, 
a od toho sa potom odvinie aj to, že podpíšeme dodatok s dodávateľom, čo sa týka termínov. 
Predpokladáme my všetci tu, ako za obstarávateľa, že všetky tieto termíny ku koncu roku 
budú musieť byť splnené, pretože aj ministerstvo musí zúčtovať programové obdobie do 
konca roku 2015.   
B. Kóňa – my máme zatiaľ prisľúbený tento termín, pokiaľ by tento termín nebol vhodný, 
alebo reálny, myslím si, že nájdeme dostatočné dôvody, najmä z dôvodu predĺženia 
verejného obstarávania všetky tieto mesiace, ktoré sa predĺžili. Zrejme tam nájdeme priestor 
na to,  aby sa to aj toto predĺžilo. Pokiaľ by sa zúčtovanie nejakým spôsobom nezmenilo, je 
potrebné urobiť do konca roku. Samozrejmé potom už ide aj o to, aby aj ministerstvo skrátilo 
svoje termíny na overenie jednotlivých faktúr, atď. Jednali sme na túto tému, ale bližšie 
informácie ani ministerstvo si netrúfne teraz povedať. Klaďme veľký dôraz na to, aby sme sa 
snažili plniť zmluvy absolútne presne a precízne. Určité riziko tu je, ale vieme o ňom 
dopredu. Jednáme už teraz, ale nemáme ešte možnosť v tomto čase toto riešiť. Ďakujem.  
F. Rajkó  – Má mesto vyčleneného zamestnanca, odborníka na sledovanie a kontrolu týchto  
stavebných prác?    
B. Kóňa – dodávateľ zodpovedá za vykonanie týchto stavebných prác. Za normálnych 
okolností stavebný dozor nie je potrebný. Pri fondoch z európskej únie je povinnosťou mať 
nezávislý stavebný dozor. Súčasťou verejného obstarávania bol aj výber stavebného dozoru. 
Verejné obstarávanie bolo prekontrolované aj z hľadiska stavebného dozoru. Nezávislým 
stavebným dozorom je pán Karol Szalay. Okrem toho dve pracovníčky mestského úradu 
majú oprávnenie na celý stavebný dozor a budú taktiež nezávisle kontrolovať. 
B. Szabó  – chcel by som upriamiť pozornosť na tú skutočnosť, že máme platnú zmluvu, 
ktorá je platná v zmysle zmlúv a platných zákonov. Aj keď mestské zastupiteľstvo ohľadom 
tejto veci môže mať všelijaké otázky, do priebehu tejto náležitosti už nevie zasahovať, už 
nemá rozhodovacie právo. Musíme povoliť, aby zainteresovaní mohli konať v zmysle zmluvy.   
L. Stubendek  – Ďakujem pekne všetkým za otázky a za odpovede. Myslím, že tému sme 
vyčerpali. Vážené zastupiteľstvo nasledujú interpelácie a otázky. Prosím zahláste sa do 
diskusie.  Do diskusie sa prihlásili šiesti, uzatváram prihlásenia sa a slovo má pán Andruskó. 
Nech sa páči.  
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K bodu číslo 3  – Interpelácie a otázky  
 
I. Andruskó  – ďakujem pekne. Mám niekoľko otázok. Začal by som tým, že minule som mal 
dve interpelácie, jednu ohľadom Komárňanských dní a druhú ohľadom návštevy poslanca 
Národnej rady. Žiadam, aby bolo uvedené v zápisnici, že odpovede na moje interpelácie 
neakceptujem. Ďakujem. Minule som viackrát požiadal, aby som mohol vidieť platné stanovy 
spoločnosti KOMVaK prijaté na valnom zhromaždení, nakoľko ja som overovateľom 
vtedajšieho zasadnutia MZ a chcel by som podpísať zápisnicu tak, ktorá obsahuje tú verziu 
stanov, ktoré boli prijaté. Neviem, prečo je problém rozdať platné stanovy, keď už od prijatia 
stanov prešli dva týždne, a my sme ich doteraz nedostali, nevideli. Minulý týždeň bolo 
prijatých niekoľko uznesení v spojitosti KOMVaK-u. Chcel by som sa spýta ť pána 
primátora, či sú už uznesenia podpísané, alebo či sú medzi uzneseniami aj také, ktoré 
pán primátor nemieni podpísa ť? Ak áno, chcel by som odpoveď v tejto veci, nakoľko 
termín do 10 dní vyprší zajtrajším dňom. Druhá moja otázka sa týka výberového konania 
na funkciu prednostu MsÚ. Gratulujem pánovi Mgr. Tomášovi Feketeovi za vyhranie 
výberového konania na miesto prednostu....chcel by som sa spýta ť, kto bol členom 
komisie, kto je tých šes ť členov, ktorý hodnotili kandidátov výberového konani a? Nie 
je to tajomstvo, rozhodnutie považujem za nešťastné, to je môj privátny názor. Ďalšia moja 
otázka sa týka spolo čnosti Noé, s.r.o.,  v článku zverejnenom v Új Szó dňa 3. júna 2015 
bolo napísané, a to odznelo aj na zasadnutí MZ, že 169 parciel je využívaných fyzickými 
alebo právnickými osobami neoprávnene, že nemajú vyriešené nájomné dohody. 
Nepovažujem to za chybu, že tieto prípady riešia aj spätne, ale ako som to povedal, 
nepovažujem to za dobrú vec, že keď je tu 169 osôb, jeden prípad je vyzdvihnutý a všetci 
ostatní čakajú čo bude ďalej. Mám naformulovaných niekoľko otázok. Len v krátkosti: Koľko 
takýchto vlastníkov pozemkov už existuje? Ktoré spo ločnosti boli oslovené, ktoré 
nemajú taktiež vysporiadané pozemky?   Či boli oslovené a či začalo už právne 
konanie vo či týmto spolo čnostiam, ktoré neoprávnene používajú pozemky mesta?  
Resp. na základe BDÚ musia zaplati ť pokutu 2x15% BDÚ, nako ľko aj u ostatných je 
zaužívaný tento model??  Dnes by sme mali rozhodovať o jednej žiadosti, na základe ktorej 
by mesto malo platiť nájomné, a to právom, nakoľko súd sa tak rozhodol, a ani tam sa 
nevychádzalo z BDÚ ale na základe rozhodnutia súdneho znalca. Moje otázky odovzdávam 
aj v písomnej forme. Ďakujem.  
L. Stubendek  – Ďakujem pekne za položené otázky. Pán poslanec Tamás Varga má slovo. 
T. Varga  – Ďakujem za slovo.  Ešte pred interpeláciami by som chcel požiadať pána 
primátora aby vydal rozkaz Mestskej polícii aby z verejných priestoroch, z parkov mesta, ako 
napr. z Lehár parku, z parku M. R. Štefánika a z parku pred kúpaliskom vykázať 
bezdomovcov, hlavne tých, ktorí nevedia sa správať, opití spia na lavičkách, robia 
neporiadok. Samozrejme nemôžeme ich všetkých hádzať do jedného vreca, ale sú také 
miesta v meste, kde sa môžu schovať. Čo na to povedia turisti alebo aj obyvatelia? Poprosil 
by som, ak je možné, aby boli urobené kroky v tejto veci. Chcel by som interpelovať pána 
viceprimátora ohľadom ulici Lesná, nako ľko dnes som znovu dostal list od obyvate ľov  
„urgenciu urgencie“, ktorý možno dostali všetci poslanci. V januári sme sa boli spolu s pánom 
viceprimátorom Knirsom pozrieť na situáciu, vtedy aj obyvatelia pochopili, že problém sa 
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nedá vyriešiť z jedného dňa na druhý deň a bolo im sľúbené, že sa nájde nejaké riešenie na 
ich problém. Doteraz sa neudiali žiadne zmeny. V apríli som interpeloval pána primátora, 
a dostal som odpoveď, že: „Ako primátor považujem za dôležité túto situáciu riešiť, preto 
odporúčam poslancom mestského zastupiteľstva, aby sa s prípadom zaoberali na svojom 
ďalšom zasadnutí. V prípade pozitívneho zámeru zo strany poslancov mestský úrad bude 
nápomocný v riešení prípadu.“ Nie som odborníkom, ale už som viackrát navrhol, aby sme 
aspoň tie jamy naplnili štrkom, tým by obyvatelia nemuseli prechádzať cez bahnotokov 
vznikajúcich po veľkých dažďoch. Ak mesto našlo peniaze na obnovu chodníka pred 
bývalým Kormoránom, ani toto by nemalo byť problém. Takže chcel by som sa spýtať pána 
viceprimátora Knirsa, či už urobili nejaké kroky v tejto veci alebo či plánujú nejako rieši ť 
tento problém oh ľadom ulici Lesná?   
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Krátku odpoveď by som poprosil. Pán viceprimátor Béla 
Keszegh, máš slovo, nech sa páči. 
B. Keszegh  – čo sa týka bezdomovcov, približne pred 10 dňami som upozornil pána 
Rozsnyóa, aby sledovali tento problém, taktiež som o tomto informoval aj riaditeľa Comorra 
Servisu. Otázka je oprávnená. Títo ľudia boli vyzvaní a nielen to je problém, že sú 
bezdomovci, ale aj so svojim správaním odrádzajú turistov. Pán Rozsnyó mi sľúbil, že budú 
tomuto venovať väčšiu pozornosť na hlavných turistických miestach.   
I. Knirs  – rád by som reagoval vo veci Lesnej ulice.  Pred dvoma týždňami sme tam boli 
pozrieť osobne s pánom primátorom. Oblasť by sme mohli rozdeliť na dve časti. Musíme 
zohľadniť priority. Z hľadiska priorít by sme museli zistiť koľko by to stálo. Keby sme chceli 
obnoviť celú cestu, bolo by potrebné urobiť aj novú kanalizáciu, čiže celý projekt by sme mali 
znova naprojektovať.  Keby sme chceli celú ulicu obnoviť nepostačil by ani celý rozpočet 
mesta. A teraz priority. Takisto občania Novej Stráže považujú za veľmi dôležitého riešenie 
ulice Podzáhradná, odborníci sa rozhodnú podľa priorít, že ktoré je dôležitejšie a koľko 
finančných prostriedkov vieme presunúť na riešenie tohto problému.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Avšak pripomienka je oprávnená. Odovzdávam slovo 
pánovi poslancovi Bendeovi. 
Š. Bende – ďakujem pán primátor. Chcel by som dve veci, jedna je ohľadom minulej 
interpelácii. Dostal som aj ja odpoveď ďakujem pekne, ale s odpoveďou som spokojný len 
čiastočne, nakoľko odpoveď na moju interpeláciu, ktorá je tu uvedená len čiastočne, citujem  
„ohľadom Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, či je možné riešiť najurgentnejšie 
problémy týkajúce sa budovy v prvom polroku 2015, aby hygiena nezatvorila telocvičňu?“ 
Viacerí z poslancov boli pozrieť budovu osobne, tá budova je katastrofálnom stave.  
Odpoveď zo strany mesta bola nasledovná: „Medzi mestom a zápasníckym klubom je 
uzavretá zmluva o prenájme  nebytového priestoru s platnosťou od 1.11.2010 do 31.10.2020 
s podmienkami: prevádzkové náklady si hradí nájomca, prípadné investície si robí nájomca 
na vlastné náklady bez možnosti nárokovať si započítania týchto nákladov s nájomným, a  
bežné opravy, údržbu a prevádzkové náklady si hradí nájomca. Napriek týmto podmienkam, 
mesto dohodlo spoločné posúdenie potrebných opráv a urobí všetko preto, aby najnutnejšie 
opravy zabezpečilo v čase, keď to bude možné urobiť s najmenším obmedzením na 
tréningy.“ S touto odpoveďou nemôžem súhlasiť, vychádzajúc aj z toho, že v máji na 
zasadnutí odznela aj tá informácia, že máme prijaté aj uznesenie č. 1668/2014, že medzi 
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investície bude zaradená aj žiadosť Zápasníckeho klubu Spartacus. Teraz sa to aj stalo, 
bohužiaľ žiadosť sa nedostala nad čiaru. Ak teraz zohľadním túto odpoveď a uznesenie č. 
1668 z roku 2014, tak v ďalšom bode pri Informatívnej správe o plnení uznesení už 
uznesenie č. 1668/2014 nefiguruje a je už stiahnuté. Nie je tam napísané či je to splnené 
alebo nesplnené. Čiže táto odpoveď nie je v súlade s uznesením, ja som dostal len tú 
odpoveď, že tie najurgentnejšie opravy budú zabezpečené. Takže žiadam od vedenia 
mesta doplni ť odpove ď s informáciou, že pre čo nebolo splnené uznesenie a pre čo 
bolo stiahnuté.  Druhou mojou otázkou je, že na zasadnutí MZ v máji som sa spýtal na 
detské ihrisko na ul. Meder čskej,  ktoré je v katastrofálnom stave, a zo strany vedenia 
mesta odznelo, že o probléme vedia, že pán Dávid Kovács a viceprimátor Béla Keszegh už 
tam vykonali nejaké zmeny, ale obyvatelia ma vyhľadali, že odvtedy sa vo veci nič neudialo 
a odovzdali mi aj fotodokumentáciu. Šmýkačky a hra čky na ihrisku už vyzerajú ve ľmi 
zničené, zatia ľ sú len nebezpe čné, dobré by bolo keby sme sa nedostali k tomu, že budú 
životu nebezpečné. Túto fotodokumentáciu odovzdávam vedeniu mesta a žiadam, aby sa 
niečo uskuto čnilo v tejto veci.  Ide o malé drobné opravy, napr. bolo by dobré premaľovať 
aj lavičky, čiže nejde o veľké financie. Toľko z mojej strany, ďakujem.  
L. Stubendek  – Ďakujem pekne, aj za fotodokumentáciu. Skutočne zbierame tieto 
fotodokumentácie. Máme ich na stole, tým vidíme a upozorňuje nás na to, že áno, je to 
potrebné urobiť. Pán viceprimátor Béla Keszegh, môžem vás poprosiť o krátku odpoveď. 
B. Keszegh  – Odzneli tu dve témy, Zápasnícky klub Spartacus  - v tejto veci sa už koná, pán 
poslanec Attila Horváth ale aj pán viceprimátor Knirs boli aktívni v tejto záležitosti. Medzi 
investičnými kapitálovými výdavkami je táto položka, ak páni poslanci ju zaradia vyššie 
v zozname, tak väčšie investície sa môžu uskutočniť. Z tohto hľadiska príprava zo strany 
vedenia  mesta sa uskutočnila, páni poslanci sa rozhodnú, ktoré položky zaradia medzi top 
priority. Samozrejme zápasníci si zaslúžia lepšie podmienky. Boli sme vonku už viackrát, 
niektoré práce sa môžu zrealizovať zapojením pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti a pri 
niektorých prácach, napr. výmena okien ide o investičné položky. Aby sme šetrili rozpočet 
mesta oslovili sme súkromných podnikateľov, z ktorých niektorí už reagovali pozitívne  a aj 
prisľúbili pomoc. Konzultovali sme aj s pánom Karolom Kúrom, že v akom harmonograme by 
sa dali vykonať práce, ako by sa dali vyriešiť akútne problémy nákladovo-najefektívnejšie. Ak 
v ďalšom období  páni poslanci si budú myslieť, že konštrukcia je úplná a celá, tak  tú väčšiu 
sumu bude potrebné zaradiť medzi investičné kapitálové výdavky. Ohľadom detského 
ihriska, ako sme to už spomínali, boli sme tam osobne, poznáme problém, je to zaradené 
medzi úlohami. Viac vecí sa vyskytlo, pracovníci v rámci aktivačnej činnosti pracovali na 
viacerých miestach, a samozrejme aj detské ihrisko máme v pláne riešiť v blízkej budúcnosti. 
Poprosím pánov poslancov, aby naznačili, ak majú podobné pripomienky, nemusia počkať 
do ďalšieho zasadnutia MZ, svoje postrehy môžu nahlásiť aj skôr, a problémy budú zaradené 
do úloh, urobíme všetko pre to, aby boli priebežne riešené.  
 
O 14:43 hod. prišiel pán poslanec Ing. Ján Vetter.  
 
L. Stubendek  – Ďakujem pekne. Dávam slovo pánovi viceprimátorovi I. Knirsovi. 
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I. Knirs  – ohľadom zápasníckeho klubu, práce sme už začali. Do práce aktívne zapojíme aj 
zápasníkov, aj ich tréningy sme zosúladili tak, aby sa mohli zúčastniť v prácach, v upratovaní 
a v odvoze smetí. Každý vie, že akými krásnymi výsledkami sa vrátili z Baku a že si zaslúžia 
lepšie podmienky na tréningy.   
L. Stubendek  – Ďakujem za odpoveď. Slovo odovzdávam pani poslankyni Margit Keszegh.  
M. Keszegh  – Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, mám dve 
interpelácie na pána primátora a na zastupiteľstvo. Na obidve otázky žiadam aj písomnú 
odpoveď. V uplynulých rokoch už viackrát odznelo, že mesto K omárno by potrebovalo 
hlavného architekta. Moja otázka je, či vedenie mesta plánuje zriadi ť  pozíciu hlavného 
architekta?  Druhou mojou interpeláciou je, že ešte v roku 2013 osem civilných 
organizácií sa obrátilo žiados ťou na vtedajšie vedenie mesta a teraz som nútená 
spomenú ť ich iniciatívu vo veci založenia Komár ňanského komorného orchestra 
a Komár ňanskej mestskej galérie, aby jeho zakladanie, fungo vanie a spravovanie bolo 
zabezpečené v rámci jednej inštitúcie.  Aký je momentálny stav, či sa uskuto čnilo 
pojednávanie v tejto veci. Medzi dvoma mestami by chceli vytvoriť spoločný komorný 
orchester a galériu. Mesto Komárno má dlhoročnú tradíciu v tejto oblasti, už keď len 
spomeniem pána Béniho Egressyho z obdobia pána kapitána Klapku, staršieho Ferenzca 
Lehára, Józsefa Krizsána, Viktora Schmidta alebo pána Géza Dobiho. Tí, ktorí navštevovali 
koncerty, môžu potvrdiť, že tento komorný orchester sa môže chváliť s dvoma takými 
odborníkmi ako Szabolcs Medvedzky a jeho manželka Gyöngyi Horváth, ktorí by vedeli 
zabezpečiť vysokú úroveň odbornosti a profesionality. Nakoľko podanie je platné pre obidve 
mestá, čiže pre Komárno a južné Komárom, či sa už uskuto čnili jednania v tejto 
súvislosti medzi dvoma mestami, ak áno, tak s akými  výsledkami a ke ď nie, tak kedy 
by sa malo uskuto čniť rokovanie?  Bolo by vhodné poveriť osobu na MsÚ, ktorá by mala 
na starosti tieto dve požiadania a napomáhala by k realizácii týchto iniciatív.  Ďakujem.  
I. Knirs  – chcel by som reagovať na prvú interpeláciu pani poslankyne Margit Keszegh, 
ohľadom dôležitosti hlavného architekta. V našom meste  sa realizujú ve ľké stavby, 
ktoré sú pre nás z odborného h ľadiska nepreh ľadné. Preto by bolo vhodné vytvori ť 
pozíciu pre takého odborníka, ktorý by vedel tento program zastreši ť a vedel by 
informova ť zastupite ľstvo o priebehu stavebných prác.  Je to dobré, že veľa z nás 
sleduje tieto stavebné práce, ale bolo by dobré, keby to mal na starosti odborník. 
L. Stubendek  – chcel by som k tomu dodať, že áno. Ohľadom komorného orchestra  by som 
vás informoval, že v tejto veci už sú v priebehu rokovania s pánom primátorom Komáromu. 
Pán Weszelovszky by vedel ešte doplniť túto informáciu.  
G. Weszelovszky  – ďakujem pekne za slovo. Na minulom stretnutí komisie školstva, kultúry 
a mládeže sme prerokovali tieto materiály, kde komisia žiadala doplniť niektoré informácie 
a ktoré otázky boli aj zaslané žiadateľom. V týchto dňoch som sa stretol s jedným zo 
žiadateľov, ktorý potvrdil, že svoju žiadosť doplnia s požadovanými informáciami. 
L. Stubendek  – ďakujem. Pán doktor Attila Horváth, máš slovo, nech sa páči.   
A. Horvath – Dobrý deň prajem všetkým. Ja by som chcel v mene komárňanských psičkárov 
povedať niekoľko slov. Minule som mal interpeláciu ohľadom miestnej dani za psov, keď som 
dostal informáciu od pána prednostu o príjmoch z daní za psov a o výdavkoch. Vtedy mi bolo 
povedané, že v príjme je to zhruba 22 tis. eur, z toho 7-8 tisíc eur ide na zber exkrementov. 
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Na jednom portáli som čítal veľmi napínavé pripomienky, obyvatelia sú rozhnevaní, nakoľko 
s toľkými peniazmi by sa dalo urobiť aj viditeľné zmeny. Chcel by som sa spýtať, či by bolo 
možné zabezpečiť z týchto príjmov také zmeny, ktoré by boli aj viditeľné a napomáhali by 
zachovať čistotu mesta Komárno. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem za otázku. Prosím krátku odpoveď zo strany MsÚ.  
A. Patus  – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, dovoľte mi odpovedať na položenú 
otázku. Neviem odkiaľ je táto informácia o sume 8 tis. eur. Chcel by som povedať len toľko,  
že výdavky za zber exkrementov z približne 10-ich zberných nádobiek činia cca. 200 eur 
mesačne. Čiže 8.000 eur nie je na to vynaložených,  avšak treba vedieť, že mesto podporuje 
miestny útulok psov ročne s 9.600 eurami a okrem toho zabezpečujeme dvoch šintérov, 
prevádzkujeme jedno služobné auto a taktiež znášame aj výdavky za zverolekára.  Ďakujem 
pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Anton Marek, nech sa páči.  
A. Marek  –  ďakujem za slovo. Moja otázka na vedenie mesta aj na komunálny odbor je 
nasledovná. V každom roku hovoríme o tom, že turizmus má dôležitú úlohu v našom meste 
a všetko musíme urobiť preto, aby ten, kto navštívi naše mesto, aby sa cítil dobre, aby tu aj 
zostal čím dlhšiu dobu. V predchádzajúcom období boli problémy a myslím si, že ich dodnes 
sa nepodarilo vyriešiť, preto by som sa spýtal, čo je s našimi fontánami, ako sú 
prevádzkované fontány v meste? Taktiež viem, že každodenným problémom sú aj toalety na 
nám. Kossutha a neviem či sú funkčné toalety pri bývalom ČEDOKU. Tam, kde sa 
prechádza do Maďarskej republiky.  Toto sú veľmi naliehavé problémy, treba sa na to 
pozrieť, lebo aj doteraz to bol problém. Ak nefungujú, aké postupy budú urobené zo strany 
mesta ako chce mesto riešiť tento problém?  Moja druhá interpelácia sa týka postrekovania 
komárov. Pred dvoma rokmi sa nám podarilo vybrať cez verejnú súťaž dodávateľa, ktorý 
nám zabezpečí letecký postrek proti komárom. Letecké postrekovanie bolo zabezpečené 
veľmi neskoro, mali by byť už oveľa skôr, nakoľko invázia komárov sa začala už pred pár 
týždňami. Žiadam aj v tejto veci  konať oveľa skôr. Pán viceprimátor spomínal detské ihriská, 
preto by som rád podal otázku aj vo veci ihriska v Ďulovom dvore. Uplynulo 10 mesiacov, 
ihrisko je zanedbané, je tam veľká tráva. Kedy bude ukončené to detské ihrisko, na ktoré sa 
čaká už dlhú dobu? Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Len veľmi krátko by som dodal informáciu, že stačí ak 
navštívite Európske nádvorie a môžete si užívať osviežujúci postrek z fontány. Ohľadom 
komárov pán Dávid Kovács aj predtým pripomenul, že bude informovať obyvateľov 
o leteckom postrekovaní proti komárom. Vtedy aj on poznamenal, že letecký postrek 
v dažďovom období nemá veľký význam. Pán viceprimátor Béla Keszegh a pán vedúci 
komunálneho odboru, pán Ing. Patus by chceli k tomu niečo povedať. 
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor. Len krátko by som chcel reagovať. Pán 
poslanec Anton Marek si iste pamätá, že v roku 2012 bolo prijaté uznesenie na opravu 
všetkých fontán v meste Komárno. Veľmi ľutujem, že napriek tomu, že bolo jedno platné 
uznesenie, v tejto veci sa nepodarilo nič riešiť počas dvoch rokov a fontány sme dostali vo 
veľmi zlom stave. V rámci projektu na obnovu centra mesta by sme chceli dať do poriadku 
veľkú fontánu na námestí M. R. Štefánika. Pri fontáne je problém s čerpadlom na vodu, ktoré 
nie je lacnou záležitosťou. Jedna fontána vyžaduje sanáciu a druhú by bolo potrebné 
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obnoviť. Ešte raz by som povedal, že som z toho smutný, že po štyroch rokoch sme prebrali 
tieto fontány v takom zlom stave. V súvislosti Ďulovho dvora by som poznamenal, že boli 
sme vonku osobne, videli sme súčasný stav a vyčlenenú sumu na detské ihrisko by sme 
chceli minúť čo najvýhodnejšie tak, aby sme vedeli z tých financií zabezpečiť čo najviac vecí. 
Taktiež sa snažíme získať aj sponzorov. Veľmi ľutujem, že aj detské ihriská sme dostali 
v takom stave, že pri všetkých bude treba vykonať veľa práce. Takže na základe nášho 
návrhu pracujeme na detskom ihrisku v Ďulovom dvore.  
L. Stubendek  –  Ďakujem pekne. Odzneli otázky... chceli by ste dodať k tomu ešte niečo? 
A. Marek  – viem, bolo spomínané, že dve fontány fungujú, ale tam je fontána na 
Kossuthovom námestí a taktiež problémy s toaletami pre turistov. Tieto otázky považujem za 
veľmi vážne a dôležité. To, že kto kade chodil a s kým sa rozprával, nie sú ešte výsledkami. 
Ďakujem.  
L. Stubendek  – pán Patus by chcel odpovedať, nech sa páči. 
A. Patus  – chcel by som povedať aktuálne informácie k fontáne na námestí Kossutha. Od 
inštalatéra fontány máme informáciu, že technici si nevedia poradiť s automatikou, so 
softvérom zariadenia, čiže vyzerá to tak, že budeme mať problémy aj s najnovšou fontánou 
mesta.   
I. Andruskó  – chcel by som poznamenať, že som nedostal odpoveď na moju otázku, že kto 
bol členom komisie výberového konania pre výber prednost u MsÚ?   
L. Stubendek  – komisia bola sedemčlenná: Edita Zahorecová, Mária Kukel, Ľudovít Gráfel, 
Imrich Knirs, Béla Keszegh, Ernı Ujj a ja. Vážené zastupiteľstvo, vážení poslanci, týmto 
uzatváram bod interpelácií a otázok.  
 
 
K. Gli č  - chcel by som upozorniť, že nie sme uznášaniaschopní.  
L. Stubendek  – prosím o prezentáciu poslancov. 14 poslancov je prítomných.  Ďakujem. 
Žiada zastupiteľstvo krátku prestávku? Dobre, nariaďujem 20 minútovú prestávku. 
 
 
O 15:02 hod. prišiel pán poslanec Ing. Peter Korpás .  
 
 
Primátor mesta o 15:03 hod. nariadil krátku prestáv ku do 15:23 hod..  
 
 
O 15:10 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Karol Less. 
 
 
L. Stubendek  – vážené zastupiteľstvo, pokračujeme zasadnutie. Na základe schváleného 
programu rokovania pokračujeme bodom č. 4, a to Informatívnou správou o plnení uznesení. 
 
 
K bodu číslo 4 – Informatívna správa o plnení uznesení   
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Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ 
 
B. Kóňa – Podľa požiadavky pána Vettera, aby boli rozčlenené uznesenia na splnené, 
v plnení a zatiaľ nesplnené, sme sa snažili urobiť 3 skrátené tabuľky. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva v Komárne ku d ňu 31.05.2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  231/2015) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/: 
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Me stského zastupite ľstva 
v Komárne     
Zruší uznesenia: 1731/2014, 126/2015, 187/2015, 190/2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  232/2015) 
 
I. Andruskó – prepáčte pán primátor, ale teraz porovnávam stanovy spoločnosti KOMVaK 
a.s., ktorá je v zápisnici s tými stanovami, ktoré sme obdržali na CD pred zasadnutím MsZ. 
Vidím tu nesúlad. Porovnal som dve vety a teraz som našiel dve chyby v jednom bode. Aká 
je tu garancia, že tam nie sú ďalšie chyby? Pýtam sa Vás pán primátor, ako to schválilo 
valné zhromaždenie, keď zápisnica, ktorú ja musím podpísať ako overovateľ, obsahuje inú 
verziu než je na CD? Na túto otázku prosím odpoveď.   
B. Kóňa – pán poslanec Andruskó, vy máte zápisnicu, a pravdepodobne pozeráte teraz do 
návrhu stanov, ktoré predložila pani poslankyňa Margit Keszegh. To znamená, že pozrite si 
tam aj číslo hlasovania. Ja si myslím, že je to jej návrh, priložili sme to do zápisnice ako jej 
poslanecký návrh na zmenu.   
 
 
K bodu číslo 5 - Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie   TE-292/2015 
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Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
M. Csintalan  – na jednom zasadnutí rady Mestského zastupiteľstva v Komárne pán 
poslanec Vetter pripomenul, že by mal záujem o to, že aké následky majú vykonané kontroly 
a ako budú informovaní poslanci o odstránení nedostatkov. Informatívnu správu doplním 
informáciami o stave odtránenia nedostatokov.  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/: 
návrh na uznesenie č.  ... /2015 k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé 
obdobie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  233/2015) 
 
 
I. Andruskó  – ešte raz by som sa vrátil k téme o zápisnici. Poprosil by som pomoc, nakoľko 
jej nerozumiem a takto ju nemôžem podpísať. Napríklad pri §16, bod č. 2, sme neschválili 
návrh pani poslankyne JUDr. Keszegh, a táto zápisnica obsahuje jej návrh, ktorý nebol 
prijatý. Táto zápisnica nie je normálna. Ako by sme mohli takto dôverovať, keď zápisnica 
obsahuje niečo iné, ako sme to schválili na zasadnutí.  
B. Kóňa – tento návrh, ktorý pán poslanec Mgr. Andruskó číta, je návrh pani Keszegh, a je 
doložený do zápisnice ako jej návrh, a k tomu je číslo hlasovania, ktoré odporúčam si 
pozrieť, a to nebolo prijaté. To znamená, že to je poslanecký návrh, ktorý je priložený 
k zápisnici.  
L. Stubendek  – samozrejme vyhovujem pánovi poslancovi, treba tieto nedorozumenia 
vyriešiť, ale poprosím nerušiť priebeh rokovania. Odporúčam prípad prediskutovať osobne 
počas prestávky.  
I. Andruskó  – ... stanovy, ktoré obsahuje CD, je finálna verzia, ktorú MsZ schválilo. 
Ohľadom KOMVaK-u sme rokovali počas jedného celého dňa. Tak potom kde je tá verzia, 
ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom? Nechcem vyrušovať priebeh rokovania, ale 
kde sú schválené stanovy spoločnosti? 
L. Stubendek  – Nariaďujem 10 minútovú prestávku z dôvodu ujasnenia tohto prípadu.   
 
Primátor mesta o 16:07 hod. nariadil 10 minútovú te chnickú prestávku, pokra čovanie 
o 16:24hod..   
 
 
K bodu číslo 6 -  Návrh na schválenie spôsobu financovania investi čnej akcie „Zlatná 
na Ostrove –kanalizácia a ČOV“  
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Predkladate ľ – Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ spoločnosti KOMVaK a.s. 
 
(po vypočutí pána riaditeľa spoločnosti KOMVaK a.s. ďalej prebiehala diskusia k bodu 
rokovania). 
 
D. Kovács – v tejto veci neviem rozhodnúť dovtedy, kým finančná komisia a rada mestského 
zastupiteľstva materiál neprerokovali. Počkal by som na ich vyjadrenie.   
B. Szabó  – na zasadnutí mestského zastupiteľstva ohľadom KOMVaK-u, ktoré sa 
uskutočnilo minulý týždeň, odznelo, že spoločnosť spoluúčasť bude hradiť z úveru, pričom 
zmluva o poskytnutí úveru už je aj pripravená.  Pri financovaní projektu je problém s DPH. 
Pri implementácii projektov spoločnosť KOMVaK nie prvý krát používa prekleňovací úver na 
vrátenie DPH, ale nakoľko projekt je veľký, aj suma DPH je vyššia - je vo výške 1,9 mil. eur. 
Ak sa nevyskytnú momentálne nepredvídateľné problémy, tak projekt bude možné 
dofinancovať podľa tohto modelu.  
P. Korpás  – prehodnoťme riziká. Ide v podstate o prefinacovanie DPH a o 500 tisícovú 
spoluúčasť. Daňový úrad vráti DPH, nakoľko dodávateľ vyúčtuje DPH KOMVaK-u, KOMVaK 
to musí zaplatiť, a Daňový úrad to potom v nasledovnom zdaňovacom období odčíta. Čiže 
v tejto časti nevidím riziko. Financovanie sumy 500 tisíc musíme analyzovať. Druhá vec je tá, 
že musíme prehodnotiť, čo stratíme tým, ak neschválime návrh spôsobu financovania tohto 
projektu, čiže investíciu cca. v hodnote 10 miliónov eur. V záujme zvýšenia majetku 
spoločnosti, ako súkromný podnikateľ by som na prechodné obdobie rekapitalizoval moju 
firmu. Čiže ak teraz tam vložím 500 tisíc eur, viem, že získam 10 miliónov eur.  
Š. Bende  – mám otázku na pána Cséplıa, že odkedy používajú len skratku KOMVaK a.s.? 
Je to oficiálny názov? Už nepoužívajú celý názov, čiže KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s.? 
G. Cseplı – ďakujem za upozornenie, pripomienku prijímam a zároveň by som chcel 
požiada ť o opravu môjho návrhu na uznesenie tak, aby pri ná zve bol uvedený celý 
názov spolo čnosti, čiže KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a .s.   
K. Less  – mal by som jednu otázku. Aká bude návratnosť tejto investície?  
G. Cséplı - Pri navrátení investícií môžeme počítať so spoluúčasťou.   Spoluúčasť je vo 
výške 479 900 eur, a na predchádzajúcom rokovaní sme predložili materiál, v ktorom bolo 
uvedené, že projekt produkuje zisk vo výške cca. 40 tisíc eur, čiže na základe tohto je 
investícia návratná po 12,5 rokoch. Chcel by som zdôrazniť, že spoločnosť KOMVaK nebola 
založená na prinášanie zisku, ale na zabezpečenie služieb.  
O. Gajdáč – skutočne akceptujem všetky názory. Nie je to jednoduché rozhodnutie, ale 
podstatné je v tom, že keď toto neodsúhlasíme, tak tento projekt padol. Ak to odsúhlasíme, 
a nevzniknú nejaké nepredvídané okolnosti, tak všetko bude v poriadku. Myslím si, že oveľa 
väčšie negatíva a riziká berieme na seba vtedy, keď ten projekt padne. Takže ja sa 
prikláňam k tomu rozhodnutiu, že vzhľadom na všetko čo tu odznelo, všetky argumenty, tak 
ja si myslím, že by sme to mali odsúhlasiť. 
K. Gli č – súhlasím s vyjadrením Bélu Szabóa. Tieto nové stanovy zaťažia nás poslancov. 
Celé tie voľby, stanovy prebiehali v jednom časovom horizonte a uvedomil som si, že keď 
som v dozornej rade, tak budem musieť akceptovať nové stanovy, ale s tým, že je mi jasné, 
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ako to  dnes prax ukázala, že tie stanovy nie sú dobré a budú nás obrovsky zaťažovať. Keď 
už riešime tento bod, ja ešte dlžím s jedným vysvetlením. Ja som dal podnet na prokuratúru 
na uznesenie a ohľadne stanov. Prokurátorka sa v liste vyjadrila takým spôsobom, že nie je 
to v kompetencii prokuratúry riešiť obsah stanov v obchodných spoločnostiach. Prokuratúra 
rieši len tie veci, ktoré sa týkajú štátnej správy a komunálnej správy. Pokladal som za 
dôležité informovať vás o tomto. V stanovách minimálne jeden bod je protizákonný.  
B. Szabó   – Ja viem len toľko povedať, čo sme odhalili na kontrolách. Bolo povedané, že 
likvidita je veľmi nízka. Ak pozeráme likviditu, neodporúča sa realizácia projektu. Tento 
projekt má riziko aj vo financovaní. Do správy pre dozornú radu sme napísali informáciu, že 
spoločnosť neodporúčame zaťažovať s ďalšími investíciami, nakoľko na druhej strane je 
úloha, a to konsolidácia finančného stavu spoločnosti. Základným predpokladom 
konsolidácie je, že spoločnosť nebudeme zaťažovať s novými investíciami. Návrh na 
uznesenie budem podporovať, keby som nehlasoval za, projekt by padol. Nebol by tento 
problém, keby mestské zastupiteľstvo nezmenilo stanovy. 
K. Gli č –  ja dôverujem predošlému manažmentu. Valné zhromaždenie ešte nebolo, neboli 
ešte ustanovení, ale oni v tejto veci konajú, aby dotiahli tento projekt. Ja vám odpovedám 
tak, že neostáva nič iné. Aj ja som pripravený hlasovať za to, aby sme odsúhlasili toto 
uznesenie.  
B. Kóňa – nezávidím vám toto rozhodnutie... Išli ste do komunálnej sféry, a musíte hlasovať. 
Ja pozerám čísla a z čísiel jednoznačne dlhodobo vyzerá, že táto firma nemá šancu toto 
ufinancovať ani splatiť. Zvyšujeme neúmerne riziko tejto firmy.  
A. Marek  – koľko je to úsilia práce, aby sme sem, do nášho regiónu dostali nejaký projekt. Ja 
som vypočul proti aj za. Je tu obrovská suma, o ktorej si môžeme teraz rozhodnúť. To chcem 
povedať, že je to taká dotácia, ktorú nesmieme prešustrovať, premárniť. Ja jednoznačne 
podporím, aj keď je tu riziko. Musíme urobiť ten rozhodný krok. Berme výsledok, že získame 
financie z Európskej únie. Ak to nebudeme mať, tak tá strata bude omnoho väčšia.  
K. Gli č – veľmi sa stotožňujem s tým, čo povedal pán poslanec Marek, len chcem upresniť 
jednu vec. V prístupových rokovaniach do Európskej únie sa naša republika zaviazala, že 
vybuduje kanalizáciu obce do určitého počtu obyvateľov. Do tohto rámca spadá aj Zlatná na 
ostrove. Keďže KOMVaK je regionálna vodárenská spoločnosť, keď z eurofondov dostane 
peniaze, tak je povinná toto zabezpečiť. Toto som chcel upresniť.  
D. Kovács  – chcel by som navrhnúť 5 minútovú prestávku, aby som mohol prekonzultovať  
túto záležitosť s kolegami.  
 
L. Stubendek  – Nariaďujem 5 minútovú prestávku z dôvodu prekonzultovania tohto prípadu.   
 
Primátor mesta o 17:26 hod. nariadil 5 minútovú tec hnickú prestávku, pokra čovanie 
o 17:41hod..   
 
L. Stubendek – pokračujeme v rokovaní. Vyjasnili sme všetky otázky. V návrhu na 
uznesenie na základe požiadania predkladateľa sme opravili názov spoločnosti na KOMVaK 
– Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. .  
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B. Kóňa – v odseku, kde je nasledovný text: „95%-ný podiel oprávnených nákladov vo výške 
9 118 111,91 eur bude financovaný spôsobom následného financovania prostriedkov 
Ministerstva životného prostredia SR“, k tomuto by som mal otázku. Bolo povedané, že tam 
bude predfinancovanie. V návrhu uznesení je uvedené, že bude financovaný spôsobom 
následného financovania prostriedkov. Následné financovanie je financovanie, že sa to 
uhradí a nadväzne na to sa refinancuje. To je spôsob, ktorý dáva Ministerstvo financií. To 
znamená, v podstate je to ako predfinancovanie za prevedené práce.  
G. Cséplı – pokiaľ pán prednosta hovorí, že je to predfinancovanie, tak poprosím opravi ť v 
texte, že 95%-ný podiel oprávnených nákladov bude f inancované predfinancovaním.    
L. Stubendek  – upresníme to spoločne, čiže v poslednej časti v bode A/ schvaľuje, bude 
nasledovný text: 95%-ný podiel oprávnených nákladov vo výške 9 118 111,91 eur bude 
financovaný spôsobom predfinancovaním z prostriedkov MŽP SR. Vážené zastupiteľstvo, 
prosím o hlasovanie.  
 
/Výsledok hlasovania č. 7/: 
Návrh na uznesenie k návrhu na schválenie spôsobu f inancovania investi čnej akcie 
„Zlatná na Ostrove – kanalizácia a ČOV“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  234/2015) 
 
 
K bodu čislo 7 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Komárno číslo  /2015 o 
priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrny ch hodnôt s cie ľom podpory a 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta  TE-290/2015 
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ 
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.  
 
/Výsledok hlasovania č.  8/: 
návrh na schválenie k návrhu na Všeobecného záväzné ho nariadenia  Mesta Komárno 
číslo    /2015  o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely tvorby, 
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a  kultúrnych hodnôt s cie ľom 
podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta K omárno                     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
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Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  (VZN č. 11/2015) 
   
 
K bodu č. 8 -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta K omárno číslo /2015 o 
priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely tvorby a ochrany 
životného prostredia a ochrany zdravia obyvate ľstva na území mesta      TE-291/2015 
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ 
 
 
T. Varga  – ..... mám pozme ňujúci návrh . V § 2 v odseku (3) maximálnu výšku finan čnej 
dotácie navrhujem zvýši ť zo sumy 1.000 eur na 2.000 eur.  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:    
pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu – zvýš enie maximálnej výšky 
finan čnej dotácie na 2.000,- eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý     
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:    
návrh na schválenie k návrhu na Všeobecného záväzné ho nariadenia   Mesta Komárno 
číslo     /2015  o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely tvorby 
a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia ob yvate ľstva na území mesta 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  (VZN č. 12/2015) 
 
 
K bodu č. 9 - Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti uzneseniu Mestského 
zastupite ľstva v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015   TE -  289/2015 
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

19 
 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 25. júna 2015 
a pokračovanie dňa 1. júla 2015 

 
B. Szabó – mal by som jednu otázku. Pani prokurátorka píše, že žiada, aby bola o termíne 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, na ktorom bude protest prokurátora prerokovaný, včas 
informovaná, pretože sa ho mieni zúčastniť. Bola o termíne zasadnutia informovaná? 
B. Kóňa – Pani prokurátorka bola pozývaná, dostala program aj kompletný materiál 
rokovania.  Má zo zákona právo o to žiadať, my sme ju aj pozývali. Program a materiály 
dostáva pravidelne na každé zastupiteľstvo, ale tu bola ešte zvlášť aj pozývaná.  
I. Andruskó  – .....  mám pozme ňujúci návrh.  Odznelo tu, že máme 90 dní, aby sme opravili 
túto chybu. Navrhujem prijať len časť A/, že Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie protest 
Okresnej prokuratúry Komárno.  
Š. Bende  – čo sa týka protestu prokurátorky, ona žiadala zrušiť toto uznesenie. Žiadam 
odpoveď na to, že keď protestu vyhovujeme, a podľa mňa protestu sa má vyhovieť buď 
v celom rozsahu,  alebo sa teda nevyhovie, ale v tomto prípade čiastočne sa vyhovie. 
Neviem s tým súhlasiť, preto by som sa chcel opýtať, prečo ideme takýmto spôsobom, že 
vyhovujeme prokurátorke len v časti.  
B. Kóňa – takéto riešenie navrhli právničky mestského úradu, to znamená, ja to môžem len 
tlmočiť, s tým teda, že my vyhovujeme protestu po tej odbornej stránke, to čo voči čomu má 
ona výhrady. To jedna k jednej, ako je tam opravené. Nevidíme dôvod, prečo zrušiť 
uznesenie a prijímať ešte jedno nové uznesenie. Preto meníme tie dva body a vyhovujeme 
jej vlastne v plnom rozsahu.  
L. Stubendek  – máme tu pozmeňujúci návrh pána poslanca I. Andruskóa. Predkladateľ? 
B. Kóňa – trvám na predloženom návrhu.   
 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imricha Andruskóa k návrhu na uznesenie 
k protestu prokurátora Pd 54/15/4401-5 proti uznese niu Mestského zastupite ľstva 
v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 8 
Proti: 1 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 2  
Pozmeňujúci návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  235/2015)    
 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/: 
návrh na uznesenie k protestu prokurátora Pd 54/15/ 4401-5 proti uzneseniu Mestského 
zastupite ľstva v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 12 
Proti: 1 
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Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3  
návrh je prijatý ( č. uznesenia  236/2015) 
 
 
K bodu č. 10 - Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre 
seniorov Komárno)    TE-229/2015 
Predkladate ľ: Ing. Zuzana Hervayová, riaditeľka, Zariadenie pre seniorov 
 
/Výsledok hlasovania č.13/: 
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie výro čnej správy 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  237/2015) 
 
 
K bodu č. 11 - Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu 
 

1.   Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou - Gabriel Simon TE-231/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu – Alternatíva 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  238/2015) 

 
2.   Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou - Tomáš Kacz a matka Edita                

TE-232/2015 
 

/Výsledok hlasovania č. 15/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 15 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  239/2015) 

   
   
3.   Zoznam žiadateľov o prenájom bytu  TE-233/2015 
 

/Výsledok hlasovania č. 16/: 
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie  Zoznamu žiadate ľov o prenájom bytu    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  240/2015) 

 
  
4.   Žiadosť o prenájom bytu - Klaudia Vörösová  TE-234/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 17/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  241/2015) 

    
  
5.   Pridelenie bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm. k) - Peter Farkaš    TE-236/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 18 /: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je priatý ( č. uznesenia  242/2015)    

6.    Žiadosť o prenájom bytu - Irena Lakatosová       TE-237/2015 
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/Výsledok hlasovania č. 19/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  243/2015) 

 
  
7.    Žiadosť o prenájom bytu - Ladislav Sztojka  TE-238/2015 

  
/Výsledok hlasovania č. 20/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  244/2015) 
 
 
K bodu č. 12 - Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú  súťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Komárno   TE- 283/2015 
Predkladate ľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu  
 
/Výsledok hlasovania č. 21/: 
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre ob chodnú verejnú sú ťaž o 
výsledku obchodnej verejnej sú ťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 139/2015 zo d ňa 16. a 23. apríla 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  245/2015) 
 
 
K bodu č. 13 -  Žiados ť a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
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1. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami   

TE-227/2015 
  
/Výsledok hlasovania č. 22/: 
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: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  246/2015)    

 
2. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zväz diabetikov Slovenska ZO DiaKom 

Komárno   TE-228/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 23/: 
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: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  247/2015) 
 
 
K bodu č. 14 – Spolufinancovanie projektu „Zriadenie komunitného c entra v mestskej 
časti Ve ľký Har čáš“  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/: 
návrh na uznesenie k návrhu o spolufinancovanie pro jektu „Zriadenie komunitného 
centra v mestskej časti Ve ľký Har čáš“        TE-296/2015 
Počet všetkých poslancov:  25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  248/2015) 
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K bodu č. 15 -  Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mest a Komárna č. …/2015 o 
poskytovaní finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely       TE-277/2015 
Predkladate ľ: Ing. Dubányová Katarína, vedúca sociálneho a správneho odboru  
 
/Výsledok hlasovania č. 25/: 
návrh na schválenie návrhu Všeobecného záväzného na riadenia Mesta Komárno číslo   
/2015 o poskytovaní finan čných dotácií  z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné ú čely  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  (VZN č. 13/2015) 
 
 
K bodu č. 16 - Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Komá rno do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu          TE-275/2015 
Predkladate ľ:  Dávid Kovács    
 
D. Kovács  – Ak hovoríme o turizme, každopádne musíme hovoriť aj o tom, akým spôsobom 
by sme vedeli podporiť rozvoj turizmu, a z akých finančných prostriedkov by sme to vedeli 
financovať. Jednou z možností získania štátnej dotácie je vytvorenie organizácie turistického 
destinačného manažmentu. Oblastnú organizáciu cestovného ruchu je možné založiť 
zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí (najmenej 2 
podnikateľské subjekty), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích 
zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí 
dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní. Na Slovensku existuje 36 oblastných organizácií 
cestovného ruchu, v južnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja – v oblasti Komárna 
a Štúrova - nie je takáto organizácia. Úsilia na založenie takejto organizácie boli aj doteraz, 
avšak najväčším problémom bolo to, že vedenie mesta Štúrovo nemalo záujem o založenie 
takejto oblastnej organizácie.  Dobrá správa je tá, že terajšie vedenie je otvorené spolupráci, 
a to je preto dôležité, lebo bez Štúrova nevieme spĺňať požadované podmienky, ako napr. 
50-tisíc prenocovaní. V prípade úspešnosti projektu mesto môže získať od štátu financie na 
rozvoj turizmu, na propagáciu a na marketingové aktivity. V prípade Komárna, ktoré má dané 
všetky podmienky k tomu, aby bolo krásnym turistickým centrom, počet prenocovaní má ešte 
stále nízke cca. 20 tisícové, pričom Štúrovo má vyše 200 tisíc prenocovaní. Srdečne vítam 
v našom kruhu pána starostu obce Kravany nad Dunajom,  Ing. Gabriela Duku. Chcel by 
som mu poďakovať za to, že prijal pozvanie, nakoľko on je kľúčovou osobou tohto príbehu, a 
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už roky pracuje v tejto oblasti. Žiadam primátora dať hlasovať o tom, aby pán Ing. Gabriel 
Duka, starosta obce Kravany nad Dunajom dostal slovo. Ďakujem.  
 
Výsledok hlasovania č. 26/: 
Návrh pána poslanca Kovácsa – slovo pre pána Ing. G abirela Duku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
G. Duka –  Dobrý deň, ďakujem za slovo. Na jednej strane som tu ako starosta obce 
Kravany nad Dunajom, ale taktiež ako konateľ spoločnosti Hídverı, v ktorej spolupracuje 18 
obcí, 13 obcí zo slovenskej strany a 5 obcí z maďarskej. Spoločnosť Hídverı jednoznačným 
hlasom sa rozhodla o tom, že je potrebné založiť Oblastnú organizáciu cestovného ruchu. 
(OOCR). V oblasti turizmu chýbajú dve veci, a to sú organizovanosť a programové balíky. 4. 
novembra 2013 sa uskutočnilo stretnutie vo Wellnesse v Patinciach, na ktorom sa zúčastnili 
pán Anton Marek, pán primátor Ján Oravec, zástupca RRA v Štúrove, riaditeľ wellness-u 
v Patinciach, riaditeľ spoločnosti Kúpele Patince, s.r.o., konateľ spoločnosti Hotel Chàteau 
Béla, občianske združenie Podunajskej vínnej cesty, a ja, ako predseda Združenia Most 
priateľstva. Vtedy sa začal celý proces, kde sme hovorili o tom, ako založiť oblastnú 
organizáciu CR. Záležitosť padla na tom, že Štúrovo žiadalo čas na rozhodovanie, a po 3-4 
týždňoch povedalo, že zatiaľ nemá záujem zúčastniť sa v tomto projekte. Na druhý pokus 
nám tiež bolo povedané, že organizáciu máme založiť my, a potom neskôr sa aj oni pripoja. 
Ale z dôvodov, ktoré už spomínal aj pán predseda komisie, že je potrebné vykázať 50 tisíc 
prenocovaní, musia sa zúčastniť 2 podnikateľské subjekty a najmenej 5 obcí, organizáciu 
sme nemohli založiť. Naďalej sme hľadali riešenia, nadviazali sme ďalšie kontakty, 
oboznámili sme sa s osvedčenými postupmi a dobrou praxou. Po zmenách, čo sa týka 
obnovenia zastupiteľstva mesta Komárno a mesta Štúrova, je tu záujem o vstup do tejto 
turistickej organizácie. V Nitrianskom samosprávnom kraji je len jedna takáto turistická 
organizácia, a to Nitrianska organizácia cestovného ruchu, ktorá bude vítať založenie takejto 
organizácie, nakoľko k založeniu Krajskej turistickej organizácie je potrebná účasť dvoch 
turistických organizácií. A prečo práve smer Štúrovo? V prvom rade je tu Dunaj, ktorý nás 
spája, tu sú spoločné prírodné danosti, tri kúpele, wellness, 5 hviezdičkový hotel, sú tu dva 
mosty – v Komárne a v Štúrove, a z oblasti poľnohospodárstva miestne produkty, vynikajúce 
vína a pálenky. Táto turistická organizácia by sa zaviazala k tomu, že vybuduje jeden brand, 
a vytýči spoločné ciele. Vytvorenie turistickej organizácie je len začiatok, potom nasleduje 
práca s cieľom dosiahnutia prekvitajúceho turizmu.  
L. Stubendek  – ďakujem pánovi starostovi za jeho prejav. Otváram diskusiu k tejto téme, 
nech sa páči.  
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Š. Bende  – v dôvodovej správe je uvedené, citujem „Dotácia sa poskytuje na príslušný rok 
okrem 1. roku činnosti OOCR (teda najskôr počnúc rokom 2017).“. V návrhu uznesenia je 
uvedené, že termín je na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne. 
Hovorím už podľa doterajších skúseností, navrhujem upresniť termín na 30.9.2015, nie že 
potom budú z toho peniaze až v roku 2020. Ďakujem.  
D. Kovács  – Ďakujem pekne za návrh, ako predkladateľ materiálu túto zmenu na termín 
prijímam a zmenu spracujeme do návrhu uznesenia. Dôležité je, aby sa to uskutočnilo ešte 
v roku 2015.  
   
/Výsledok hlasovania č. 27/: 
návrh na uznesenie k zámeru vstupu mesta Komárno do  oblastného združenia 
cestovného ruchu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  249/2015) 
 
 
K bodu č. 17 -  Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
Predkladate ľ:  Ing. Némethová Iveta, vedúca odboru správy majetku 
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.  
 
B. Keszegh  – mám procedurálny návrh. Nakoľko pri žiadostiach a návrhoch 
v majetkoprávnych veciach je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov, 
a niektorí poslanci vyšli z miestnosti, navrhujem 5 minútovú prestávku.  
 
Pán primátor o 19:25 hod. nariadil 7 minútovú prest ávku. Pokra čovanie o 19:41 hod.. 
 
L. Stubendek  – Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme zasadnutie. Začali sme prerokovať 
žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach.  
 

1. EL-AG, s.r.o. - predaj pozemku TE-192/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  250/2015) 
 

2. JUDr. Alexander Földes - predaj pozemku, novovytvorenej parcely     TE-193/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/: 
návrh na uznesenie k predaju pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia  251/2015) 
 

3. Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a 
Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku    
TE-75/2015 

 
Ján Vetter – .....mám pozme ňujúci návrh. V návrhu na uznesenie, v alternatíve č. 2B 
navrhujem zmeniť v časti A)/ schvaľuje pridať jednu podmienku, a to v nasledovnom znení: 
zriadenia vecného bremena na zabezpe čenie práva vstupu, prechodu a prejazdu cez 
parcelu registra „C“ č. 9086 v prospech Mesta Komárno a vlastníkov stavie b (garáží) 
na parc. reg. „C“ č. 9131 až 9142 v k.ú. Komárno. Vecné bremeno sa zri aďuje 
bezplatne, na dobu neur čitú.   Návrh na uznesenie navrhujem schváliť spolu s touto 
zmenou.  
 
L. Stubendek  – vážené zastupiteľstvo, prosím hlasujte o návrhu na uznesenie - alternatíva 
č. 2B doplnená s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Ing. Vettera. 
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:   
návrh na uznesenie k pozme ňujúcemu návrhu pána poslanca Ing. Jána vetera 
k žiadosti o predaj pozemku    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 8 
Hlasovanie anulované.  
(pán primátor pozastavil hlasovanie, nakoľko v priebehu hlasovania ešte upresňoval predmet 
hlasovania) 
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/Výsledok hlasovania č. 31/:   
návrh na uznesenie k pozme ňujúcemu návrhu pána poslanca Ing. Jána Vettera 
k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia   252/2015) 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
návrh na uznesenie k predaju pozemku - Alternatíva č. 1    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia   253/2015) 

 
/Výsledok hlasovania č. 33/:  
návrh na uznesenie k predaju pozemku - Alternatíva č. 2   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 3 
Proti: 1 
Zdržal sa: 15 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia   254/2015) 

 
/Výsledok hlasovania č. 34/:  
návrh na uznesenie k predaju pozemku  -  Alternatíva č. 3   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 1 
Proti: 6 
Zdržal sa: 13 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  255/2015)    
 
Materiál stiahnutý z rokovania.  
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4. Ivan Brand - Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve 
Mesta Komárno        TE-110/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 35/:   
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru pr edaja rodinného domu  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 10 
Proti: 2 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  256/2015) 

 
5. ALTAGRIC s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru   TE-253/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 36/: 
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0  
návrh je prijatý ( č. uznesenia  257/2015) 

 
6. JUDr. Vojtech Markovič, PhD. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru,               

TE-254/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/: 
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  258/2015) 

 
7. DELTA KLUB Komárno - Žiadosť o výpožičku pozemku  TE-255/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 38/: 
návrh na  uznesenie k prenájmu pozemku -  Alternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
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Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  259 /2015) 

 
8. Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku  TE-258/2015 

 
A. Horváth  -  chcel by som len poznamenať, že je 21:00 hod., máme tu aj hostí, ktorí prišli 
z dôvodu, aby sa už znieslo nejaké rozhodnutie v ich vecí. Bolo by dobré, keby sme si 
povedali nejaký reálny čas dokedy budeme rokovať.  
K. Gli č – ..... mám pozme ňujúci návrh .  Chcel by som doplniť návrh na uznesenie, v bode 
B/ žiada, pridal by som bod 2 . - vyvolať rokovanie s konateľom spoločnosti Marina – alt 
spol. s r.o. ohľadne odpredaja nebytovej budovy bývalej Colnice - majetku mesta Komárno, 
vedenej na LV č. 6434 v kat. území mesta Komárno pod súpisným číslom 2434.   
 
/Výsledok hlasovania č. 39/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Konštantína Gli ča k nájmu pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 11 
Proti: 2 
Zdržal sa: 7  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:   
návrh na uznesenie k nájme pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  260/2015) 

 
O. Gajdáč – vzhľadom na to, že sú tu hostia, bolo by od nás veľmi neslušné, keby sme to 
teraz uzavreli, myslím si tento jeden bod číslo 9 ešte prediskutujme, potom prerušme, 
ukončime zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
L. Stubendek – je tu jeden procedurálny návrh zo strany pána poslanca Gajdáča, aby sme 
prerokovali žiadosť cirkevnej školy Marianum, a potom ukončíme rokovanie.  
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9. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - Žiadosť o 
predaj budovy s pozemkami   TE-264/2015 

 
B. Keszegh  – Myslím v tomto prípade je to samozrejmé, že dáme slovo pánovi riaditeľovi 
cirkevnej školy Marianum, a taktiež pani riaditeľkám Centra voľného času a špeciálnej školy. 
Nech sa páči pán riaditeľ. 
R. Madarász – Ďakujem pekne za slovo a taktiež za vašu trpezlivosť. Cirkevná škola 
Marianum bola znovu založená pred 21 rokmi. Momentálne zabezpečujeme vzdelanie 
a výchovu detí z katolíckych a reformátskych rodín, máme 360 študentov, väčšina sú 
obyvatelia Komárna.  Našim problémom je, že na základnej škole - 1. stupeň máme už 
v každom ročníku dve triedy, ale na 2. stupni máme len 1 triedu v každom ročníku (máme 
triedy len po jednom). Naše budovy majú presne takúto kapacitu, preto od budúceho 
školského roka už budeme mať problém s umiestnením tých detí, ktorí nastúpia do 5-eho 
ročníka. Z tohto dôvodu sa obraciam na Mestské zastupiteľstvo so žiadosťou o odkúpenie 
budovy na Rozmarínovej ulici, t.č. budovy Centra voľného času, ktorá sa nachádza vedľa 
hlavnej budovy našej školy. Trhová cena budovy podľa znaleckého posudku je vo výške 266 
tisíc eur, túto sumu by sme boli ochotní zaplatiť spolu s tým, že nakoľko priestory v budove 
plánujeme priebežne naplniť, na prechodné obdobie a možno aj na viac rokov, by sme vedeli 
zabezpečiť priestory pre CVČ alebo pre inú inštitúciu. Nakoľko sme v časovej tiesni, 
potrebovali by sme Vaše čo najskoršie rozhodnutie.  V prípade akýchkoľvek otázok sa 
neváhajte opýtať, rád odpoviem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Vítame v našom kruhu aj pani riaditeľku Sokolovú 
a gratulujem jej k vymenovaniu za riaditeľku Centra voľného času. Taktiež vítame pani 
riaditeľku Beátu Nagyovú. Odovzdávam slovo pani riaditeľke Sokolovej.  
E. Sokolová  – dobrý večer, ja pracujem v mimoškolskej činnosti v Komárne od roku 1981, 
takže čo to som prežila od začiatku, že čo sa robí v meste. Bola by som rada, keby sa 
Centrum voľného času zachovalo, keďže je to špecifické školské zariadenie, ktoré sa 
zaoberá voľným časom, záujmovou činnosťou a hlavne preventívnou činnosťou. Zažila som 
centrum voľného času na rôznych miestach a bola by som rada, a môžem hovoriť v mene 
všetkých pracovníkov CVČ, dokonca stoja za nami určite aj rodičia a deti, a nebolo by 
vhodné, keby toto zariadenie stratilo to miesto, ktoré je špecifické, ktoré má dobré 
strategické miesto s bezpečným prístupom. Zariadenie využívame od skorých ranných hodín 
do večera 21:00 hod., a záujmová činnosť prebieha aj v sobotu a v nedeľu. Keby sme boli 
pričlenení niekde ku škole, tak tá anonymita tohto zariadenia sa stráca. Apelujem na 
všetkých poslancov, pani poslankyne a páni poslanci, aby ste podporili našu činnosť. Ja 
v mene Centra voľného času nesúhlasím s odpredajom našej budovy.  
L. Stubendek  – ďakujem pani riaditeľka. Poprosím riaditeľku pani Beátu Nagyovú, aby nám 
povedala svoje stanovisko.  
B. Nagyová – Dobrý večer prajem. Chcela by som povedať len pár slov. Naša špeciálna 
základná škola bola založená v roku 1958. Nezávisiac od nás, bohužiaľ našim zriaďovateľom 
nie je mesto, čo nám prináša veľa starostí. S budovou máme spoločného to, že sme tu 
niekoľko rokov prenajímali priestory, ale potom na základe stanoviska Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva sme museli opustiť miestnosti z dôvodu, že priestory neboli vhodné 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

32 
 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 25. júna 2015 
a pokračovanie dňa 1. júla 2015 

na vzdelávanie a výchovu týchto detí. V ďalšom bode podľa rokovacieho poriadku má byť 
prerokovaná žiadosť, jeden návrh, na základe ktorého by sme sa tam mali vrátiť 
a prenajímať priestory. V týchto priestoroch neboli uskutočnené žiadne opravy, čiže priestory 
sú v takom istom zlom stave, ako v novembri 2014, keď nás odtiaľ poslali preč. Čiže 
nemôžeme sa vrátiť do týchto priestorov. Ďakujem. 
G. Weszelovszky  – Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, neviem čo k tomuto dodať. 
Jednotlivé inštitúcie si povedali svoje stanoviská. Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na to, 
že prečo je problémom špeciálnej základnej školy obsadiť priestory v budove CVČ, hoci aj 
len na dočasnú dobu. Budova CVČ nie je vhodná na prevádzku školy, bolo by ju potrebné 
prestavať  tak, aby tam boli vytvorené triedy. Tak, ako to aj pani riaditeľka povedala, neboli tu 
vykonané žiadne zmeny, pravdepodobne by hygiena s týmto zámerom nesúhlasila. Keď sme 
pripravovali naše návrhy, predovšetkým sme sa snažili o to, aby sme využitie priestorov 
v našich školách do istej miery racionalizovali. Žiadosť špeciálnej školy bola doručená mestu 
v januári. Ich žiadosť bola prvýkrát prerokovaná na marcovom zasadnutí MsZ, a odvtedy to 
priebežne riešime. Ešte by som dodal, že žiadosť špeciálnej školy sa nedá spojiť so 
žiadosťou cirkevnej školy Marianum, nakoľko ich žiadosť bola doručená len koncom mája, 
čiže tieto návrhy boli vypracované v tom čase, keď sme ešte nevedeli o tomto zámeru 
cirkevnej školy.  
O. Gajdáč -  ak ten objekt predáme, vieme my dnes, že kde dáme,  čo urobíme s CVČ? Ak 
predáme objekt, ja beriem aj to, že jeden čas v tom objekte ešte môžu zostať.  
Predpokladám, že nebudú hneď na druhý deň vyhodení na ulicu. Ale objekt nebude náš. 
Akým spôsobom sa bude riešiť ich bytie tam z hľadiska energetického, platenie prenájmu, 
atď.? Nepočul som tu, že kde vlastne pôjde CVČ? Na Pohraničnú, na Eötvösa? Na koľko ich 
rozdelíme? Na päť častí? Samozrejme nikto nepovedal, že CVČ zlikvidujeme, ale 
jednoznačne je CVČ ohrozené. Vidím minimálne, nie že nepôjde do lepších podmienok, ale 
pôjde do oveľa horších podmienok.   
B. Keszegh – dnešné hlasovanie ide len o zámer. Dnes nepredáme budovu, ale urobíme 
jeden krok k tomu, že je možné, že ju predáme. Takže ešte raz, je to len zámer a nie predaj.  
R. Madarász – ešte raz by som zopakoval, že CVČ môže zostať na tom istom mieste, v 
 takých istých alebo aj v lepších podmienkach minimálne počas nasledovných dvoch rokov. 
Rozhodnutie potrebujeme z toho dôvodu, nakoľko teraz sa nám vyskytla príležitosť, nádej 
aby sme obnovili budovu. Naša inštitúcia teraz potrebuje rozhodnutie o tom, či mesto predá 
budovu alebo nie. Ak predá, tak vieme budovu obnoviť, ale za mesiac už túto príležitosť 
nebudeme mať, a nebudeme vedieť budovu zahlásiť do siete školstva. Ďakujem.  
I. Andruskó  – ak je to tak, ako hovorí pán riaditeľ Madarász, tak situácia sa trošku zlepšila. 
Keď budovu hneď nepotrebujú, len by to začali obnovovať, a CVČ by tam mohlo zostať ešte 
na istý čas. Otázkou je, že za akých podmienok by tam mohlo zostať Centrum voľného 
času?  Bolo by dobré vyjasniť aj podmienky, ako napríklad nájomné. Keby sme dostali od 
pána riaditeľa aspoň prísľub, že CVČ tam môže zostať na 1-2 roky zadarmo...nieže potom 
budú si pýtať nájomné vo výške 60-70 tisíc eur ročne. Ďakujem pekne.  
R. Madarász  – na konkrétnu otázku dávam konkrétnu odpoveď. Samozrejme priestory by 
sme dali do prenájmu s tým, že CVČ by platilo len režijné náklady. Áno, v tomto nevidím 
žiadny problém. 
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I. Andruskó  – ale, nie škola kúpy budovu...škola nemôže odkúpiť budovu. Škola má 
zriaďovateľa. Teraz je otázka, kto kúpi budovu? 
R. Madarász  -  áno, budovu by odkúpila škola, ako samostatný právny subjekt s vlastným 
IČO-m. Budova bude majetkom cirkevnej školy a nie zriaďovateľa školy.  
Sz. Ipóth  – pre mňa povedané slovo nie je postačujúce, keby to bolo podchytené na papieri, 
že CVČ tam môže zostať ešte po dobu 1-2 roky...  
Z. Bujna  – myslím si, že kdekoľvek bude inštitúcia CVČ preložená, na upevnenie istoty do 
budúcnosti by bolo potrebné také vyhlásenie zo strany vedenia mesta, že to miesto, kde 
budú preložení, budú môcť použiť istý čas, a aby neboli v ohrození, že zase príde niekto, kto 
prejaví záujem o tie priestory a zase sa budú musieť sťahovať. Ešte by som mal takú otázku, 
že keď Marianum odkúpi budovu a plánuje prestavať budovu, ako si tam predstavuje 
fungovanie CVČ počas týchto stavebných prác? Budú tam prerábať priestory čiastočne 
pričom CVČ bude môcť fungovať naďalej, alebo plánujú celú budovu prerobiť a zatiaľ bude 
CVČ preložené inde, a po ukončení prác sa tam znovu nasťahuje na tie 2-3 roky?  
R. Madarász  – obnovenie si predstavujem tak, že najprv by sme chceli prerobiť dve 
miestnosti s vlastným vchodom pre školské triedy, na tie už vieme zabezpečiť aj povolenie 
od hygieny, a vieme vybavovať nahlásenie školy do siete škôl. Ostatné opravy, prestavby 
plánujeme realizovať počas školských prázdnin. Ešte raz by som chcel vyhlásiť, že Centrum 
voľného času počas dvoch rokoch môže zostať v týchto priestoroch za režijné náklady.  
I. Andruskó  – je tu jedna žiadosť, v ktorej aj zriaďovateľ školy potvrdzuje a súhlasí so 
žiadosťou o odkúpenie budovy, takže musí tu existovať nejaký vzťah pod a nadriadenosti, 
ktorý sa preukáže aj vo vlastníctve majetku. Keby sme mohli požiadať pána riaditeľa 
o písomné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude aj súhlas pána arcibiskupa, že CVČ môže 
zostať v budove za režijné náklady ešte počas dvoch rokov.  
R. Madarász - ako posledné slovo by som chcel povedať precedens. Pred 12 rokmi sme 
odkúpili od mesta budovu - telocvičňu nachádzajúcu sa v našom dvore. V katastri sa dá 
pozrieť, že budova je vo vlastníctve školy, a taktiež aj okolité pozemky. Taktiež aj budova – 
Kollégium, ktorú sme dokončili v roku 2009. Naša inštitúcia nie je štátnou inštitúciou, 
prakticky patrí do kategórii neziskových organizácií. Moja odpoveď na druhú otázku je, že ak 
mestské zastupiteľstvo teraz nám dá pozitívnu odpoveď, a keď bude pripravovať kúpno-
predajnú zmluvu tieto náležitosti môže spracovať do kúpnej zmluvy. Ďakujem pekne.    
M. Keszegh  – budovy našich škôl sú v zlom stave, potrebujeme finančné prostriedky. Sú 
školy, kde celé pavilóny stoja prázdne, alebo je problém zabezpečiť chod školy. Máme tu 
jeden návrh na odkúpenie takej budovy, ktorá je vo veľmi zlom stave. Centrum voľného času 
je naše, a je to našou zodpovednosťou aby mohla pokračovať vo svojej doterajšej činnosti. 
Na základe dnes odznelých podmienok, a nakoľko je to dôležité pánovi riaditeľovi, aby sa 
v tejto veci dnes mestské zastupiteľstvo rozhodlo, mám pozme ňujúci návrh v takom 
zmysle, že by sme doplnili v časti A/ schva ľuje, bod č. 2 v časti podmienok: po 
vzájomnom odsúhlasení podmienok uzavrie ť sa majúcej zmluvy o výpoži čke 
priestorov v nehnute ľnosti medzi budúcim kupujúcim – s odsúhlasením zria ďovate ľa 
– a mestom Komárno v písomnej forme. V časti B/ žiada navrhujem prida ť bod 3., že 
mestské zastupite ľstvo žiada primátora mesta Komárno písomne dohodnú ť 
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podmienky užívania priestorov po prípadnom odpredan í nehnute ľnosti pre potreby 
CVČ Komárno.  
L. Stubendek –  vážené zastupiteľstvo, máme tu pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. 
Margit Keszegh, prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:   
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Margit Keszegh   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 42/:   
návrh na uznesenie k pozme ňujúcemu návrhu pani poslankyne JUDr. Margit Keszegh  
k nájme pozemku, k predaju budovy a pri ľahlých pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  261/2015) 

 
 

L. Stubendek  – vážené zastupiteľstvo, všetky materiáli k tomuto bodu sme nevedeli 
prerokovať, v zmysle §4, bod č. 5 rokovacieho poriadku preruším dnešné zasadnutie. Na 
pokračovanie zasadnutia navrhujem termín 1. júla 2015 o 13:00 hod.. Prosím hlasujme 
o termíne pokračovania zasadnutia MZ, či vyhovuje termín 1. júla 2015 o 13: hod. 

 
/Výsledok hlasovania č. 43 /:   
pokra čovanie 10. zasadnutia mestského zastupite ľstva v Komárne d ňa 1.7.2015 
o 13:00 hod.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 262/2015) 
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L. Stubendek – ....prerušujem zasadnutie. V zasadnutí MZ pokra čujeme 1. júla 2015 so 
začiatkom od 13:00 hod.. Zajtra od 15:00 hod. pán Simon, zhotoviteľ výmeny strechy 
budovy kasárne v Novej pevnosti očakáva poslancov pred budovou kasárne.  
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta, na základe p rijatého uznesenia č. 262/2015 
o 22:22 hod. ukon čil 10. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne. 
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Pokračovanie 10. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, d ňa 1. júla 2015 
o 13:00 hod. otvoril a viedol Ing. László  Stubende k, primátor mesta Komárno. 

 
 

L. Stubendek  – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
262/2015 z rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 01.07.2015 so začiatkom 
o 13:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili. 

 
Neprítomní – Ospravedlnení:  JUDr. Štefan Bende, Zsolt Feszty, MUDr. Szilárd Ipóth, 
PaedDr. Kis Péntek József Ing. Peter Korpás, Ing. Ján Vetter, Dávid Kovács, neskorší 
príchod ohlásili: Mgr. Ondrej Gajdáč, MUDr. Zoltán Benyo,  
 
L. Stubendek  – pred tým, než by sme začali prosím prezentujme sa.  

 
Prezentácia: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
 

L. Stubendek  - .... sme uznášaniaschopní, nakoľko je tu prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov. Chcel by som ešte dodať, že overovatelia z 10. zasadnutia MZ,  Mgr. Tímea 
Szénássy a Ing. Konštantín Glič sú prítomní, takže sú overovateľmi zápisnice naďalej. 
Nasleduje bod č. 17 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach, prosím Ing. Ivetu 
Némethovú o pokračovanie v predkladanom materiály. 
 

 
K bodu č. 17 -  Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
Predkladate ľ:  Ing. Némethová Iveta, vedúca odboru správy majetku 

 
10. Mgr. Michal Riszdorfer a Bc. Richard Riszdorfer - Žiadosť o predaj pozemku     

TE-265/2015 
 
 
É. Hortai  – nie k tejto téme to patrí, ale nakoľko na začiatku zasadnutia nebola príležitosť to 
povedať, chcela by som oznámiť, že na dnešné zasadnutie som nedostala žiadnu relevantnú 
pozvánku a ani program. Prišla som na dnešné zasadnutie tak, že som nevedela o akých 
témach budeme dnes rokovať.  Vidím, že prítomnosť poslancov je dosť nízka, možno sa to 
stalo aj u iných poslancov, preto by som poprosila pána primátora, aby v budúcnosti dávali 
väčšiu pozornosť pri zvolaní mestského zastupiteľstva. V prípade že zvolanie mestského 
zastupiteľstva nie je v súlade so zákonom, aj uznesenia mestského zastupiteľstva môžu byť 
spochybnené a otázne. Ďakujem pekne. 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

37 
 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 25. júna 2015 
a pokračovanie dňa 1. júla 2015 

K. Less  – mám procedurálny návrh , na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa objavili 
bratia Riszdorferovci, preto by som žiadal primátorova dať hlasovať o tom, aby páni 
Riszdorferovci dostali slovo a mohli obhájiť svoju žiadosť. Ďakujem.  

 
/Výsledok hlasovania č. 44/: 
návrh pána poslanca Mgr. Karola Lessa – slovo pre b ratov Riszdorferovcov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
(Po vypočutí bratov Riszdorferovcov ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Andruskó – s touto témou sme sa zaoberali už viackrát. Problém je v tom, že mesto musí 
žiadať spätné vysporiadanie za neoprávnené užívanie pozemkov. Chcel by som len 
poznamenať, že na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Sme tu 
pätnásti, ak jeden z nás bude hlasovať proti, návrh už nebude prijatý.   
É. Hortai  – sú tu dve veci: ku konečnému rozhodnutiu je potrebná trojpätinová väčšina 
poslancov, a podľa vysvetlenia viacerých zákonov trojpätinová väčšina poslancov je 
potrebná aj pri zámere. Druhá vec, ohľadom nevysporiadaných pozemkov, ja podporujem 
vyriešenie tohto problému, avšak znovu využijem príležitosť, aby som požiadala pána 
primátora bezodkladne vrátiť to nariadenie, čiže tie interné zásady, na základe ktorých bude 
možné pri riešení týchto otázok rozhodovať spravodlivo.  
B. Keszegh – navrhujem všetky žiadosti, pri ktorých je potrebná trojpätinová väčšina 
poslancov, stiahnuť z rokovania, nakoľko takto by boli rozhodnutia veľmi ovplyvniteľné. Preto 
navrhujem ich prerokovať na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované 
na júl 2015. 
I. Némethová  – ako to už spomenula pani JUDr. Hortai, pri predaji je potrebná 3/5-vá 
väčšina, ale pri zámere to nie zákonom stanovené, zákon nepoukazuje na takéto 
rozhodnutie. Preštudovala som interné normy mesta týkajúce sa majetkoprávnych vecí, 
v ktorých taktiež nie je stanovené, že pri zámere by bola potrebná 3/5-vá väčšina.  Môžem 
povedať, že mestské zastupiteľstvo nebude konať protizákonne ak zámer predaja prijme 
v takejto forme.  
B. Kóňa  - predložený materiál je výsledkom viacerých rokovaní, nie je to výmysel z jedného 
dňa na druhý. Rokovania prebiehajú s pánmi Riszdorferovcami aj v iných častiach, a zatiaľ 
veľmi úspešne. Stále to spájame a podmieňujeme s niečím iným. Myslím si, že netreba sa 
obávať, pred vyše mesiacom sme sa rozprávali aj o tom, že je tu snaha aj dva roky dozadu 
žiadať neoprávnené obohatenie. Je to možné samozrejme riešiť súdne alebo mimosúdne. 
Máme oficiálne stanovisko od pánov Riszdorferovcov, že chcú sa dohodnúť mimosúdne, 
takže riešime viacej veci. Dobrá vôľa z ich strany je a vybudovali krásne dielo.  Ďakujem. 
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K. Gli č – plne súhlasím s názorom pani vedúcej, ale musím povedať, že tí, ktorí ste tu neboli 
pred štyrmi rokmi, chcem pripomenúť, že 3/5-vú väčšinu sme riešili cez ministerstvo, 
nevedeli sme sa zhodnúť na tom, že či 3/5 alebo nie, a nakoniec sme dostali 
prostredníctvom bývalého zástupcu primátora Nováka vyjadrenie Ministerstva, že to musí byť 
3/5-vé. Keby sme to teraz menili, bolo by zlé to, že v minulosti sme potom ublížili niektorým 
ľuďom, ktorí nezískali 3/5-ny. Ale ja som za to, aby sme to vyriešili. Ja som za to, aby sme 
zrušili tie 3/5-ny pri zámere. 
I. Némethová  – je tu viac materiálov pripravených, ktoré sú ako prípad hodný osobitného 
zreteľa a ľutujem, že zase prejdú 1-2 mesiace kým zastupiteľstvo bude vedieť rozhodovať. 
Ešte raz zdôrazňujem, že v súčasných normách nefiguruje to, že pri zámeroch by bola 
potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Nakoľko túto internú normu pripravuje naše 
oddelenie, prerobíme tieto časti internej normy a na budúce zasadnutie ju predložíme 
mestskému zastupiteľstvu. Materiály, pri ktorých je potrebná trojpätinová vä čšina 
poslancov a sú ako prípad hodný osobitného zrete ľa, stiahnem z dnešného rokovania.   
 
Materiál stiahnutý z rokovania. 
 
 

11. MUDr. Ladislav Baráth a Mgr. Mária Baráthová - Žiadosť o predaj pozemku            
TE-266/2015 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. 
 
Materiál stiahnutý z rokovania na základe návrhu ve dúcej odboru, z dôvodu nízkeho 
počtu prítomných poslancov, ktoré by ovplyvnilo kone čné rozhodnutie. 

 
12. Ing. Zoltán Bujna a Ágnes Bujna - Žiadosť o predaj pozemku  TE-267/2015 

 
É. Hortai – do komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže navrhujem pána 
poslanca Mgr. György Battu.  
K. Gli č – navrhujem do komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 
súťažných návrhov pána poslanca MUDr. Mareka. Mal by som otázku na pána poslanca 
Bujnu, či sú ochotní dohodnúť sa s pani  ktorá chce určitú časť toho pozemku? 
Z. Bujna – ešte predtým ako som podal moju žiadosť som viackrát vyhľadal a hovoril so 
susedmi, a dohodli sme sa, že tie časti pozemkov, ktoré oni chceli odkúpiť od mesta, ja im 
predám. Predmetné pozemky chcem odkúpiť za cieľom vytvorenia turistickej ubytovne pre 
cykloturistov. Je to môj dlhodobý obchodný plán.  
B. Keszegh – do komisie navrhujem pani JUDr. Hortai. 
I. Némethová  - zo strany úradu navrhujem za členov komisie pani Sylviu Gergelyovú a Ivetu 
Némethovú. 
É. Hortai – ďakujem pekne, ale naša poslanecká skupina už navrhla člena do komisie, ja 
nemám záujem zúčastňovať sa v práci komisie.  
B. Keszegh – navrhujem pána Ing. Konštantína Gliča.  
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/Výsledok hlasovania č. 45/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov  - Alternatíva 1     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  263/2015) 

 
13. Marina - alt, spol. s r.o. - Žiadosť o predaj pozemku  TE-269/2015 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. 
 
Materiál stiahnutý z rokovania na základe návrhu ve dúcej odboru, z dôvodu nízkeho 
počtu prítomných poslancov, ktoré by ovplyvnilo kone čné rozhodnutie. 
 

14. OVS nebytového priestoru Zichy – Greschner TE-284/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 46/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  264/2015) 
 

15.   OVS nebytového priestoru Zichy - 33 m2  TE-295/2015 
 
O 14:17 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Zoltán Beny ó. 
 
/Výsledok hlasovania č. 47/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  265/2015) 
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16.   Vyhodnotenie priameho predaja pozemku p.č. 1666/39  TE-294/2015 
 
É. Hortai – chcela by som upozorniť na jeden problém, ako to bolo povedané už aj na 
zasadnutí rady mestského zastupiteľstva, v prípade priamych predajov mestské 
zastupiteľstvo nerozhoduje o zámere,  mestský úrad sám zverejnil tieto zámery priameho 
predaja a potom mestské zastupiteľstvo prerokuje len výsledky.  Nepovažujem to za dobré 
rozhodnutie a za dobrý postup. Žiadam zabezpečiť, aby sa to v ďalšom období 
nezopakovalo. Mestské zastupiteľstvo musí mať možnosť rozhodovať o tom, že akým 
spôsobom chce prenajímať alebo predať pozemky, či priamym predajom alebo cez 
obchodnú verejnú súťaž.  
I. Némethová – ide o predaj, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, takže tento prípad 
nepatrí medzi tie, ktoré zverejnil sám mestský úrad. To, čo spomenula pani JUDr. Hortai, 
bude súčasťou internej normy - Zásad nakladania s majetkom mesta. 
 
/Výsledok hlasovania č.48/: 
návrh na uznesenie k správe odbornej komisie zo d ňa  18. júna 2015 na vyhodnotenie 
priameho  predaja pozemku novovytvorenej parcely re gistra „C“  č. 1666/39 o výmere 
92 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno v zmysle uznesenia   MZ č. 199/C/2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  266/2015) 

 
 

K bodu č. 18 - Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultú ry a mládeže  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva 
 

1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015  TE – 
252/2015 

 
 
/Výsledok hlasovania č. 49/: 
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového r ozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  267/2015) 
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2. Žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o zabezpečenie priestorov  TE – 

52/2015 
 
 
G. Weszelovszky – Chcel by som vás informovať, že vedúci odboru školstva Krajského 
školského úradu v Nitre - pán Galaba má navštíviť pána Ing. Adamíka budúci týždeň, kde 
majú rokovať v tejto veci, preto pani riaditeľka Špeciálnej základnej školy ma požiadala, aby 
sme tento materiál neprerokovali. Z tohto dôvodu predložený materiál stiahnem z dnešného 
rokovania.  
L. Stubendek  – potvrdzujem, aj ja mám takúto informáciu.  
 
Materiál stiahnutý z rokovania na základe  návrhu  povereného vedúceho odboru 
školstva. 
 
 
K bodu č. 19 - Schválenie návrhu rámcovej ponuky na mimosúd ne vysporiadanie 
medzi mestom Komárno a spolo čnos ťou COM-VARGAS, spol. s r.o.  TE-268/2015 
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený vedúci ekonomického odboru 
 
É. Hortai  – Je potrebné rozlíšiť právne vzťahy medzi mestom a spoločnosťou COM-
VARGAS, spol. s r.o.. V tomto prípade ide o predaj obchodného podielu, kedy zmluvnými 
partnermi je mesto ako jeden spoločník a pán Varga ako druhý spoločník. K tomu, aby pán 
Varga sa stal jediným spoločníkom spoločnosti, musí vyplatiť mesto, ako druhého spoločníka 
spoločnosti. Teraz bude mať mesto pohľadávku voči pánovi Vargovi. Sú rôzne uznesenia 
ohľadne spoločnosti, preto treba túto otázku z každého hľadiska prešetriť a vyjasniť, lebo 
v tomto prípade nejedná sa o ten istý subjekt. Ďakujem pekne.   
B. Kóňa – je to dohoda o urovnaní súdnych sporov medzi spoločnosťou COM-VARGAS, 
spol. s r.o. a mestom, lebo my žalujeme spoločnosť COM-VARGAS, o trestnom stíhaní, to je 
voči neznámemu páchateľovi, takže toto my stiahnuť nevieme, lebo v trestnom stíhaní sa 
nedá stiahnuť, ale predaj obchodného podielu je to, čo povedala pani JUDr. Hortai, medzi 
mestom a pánom Vargom.   
 
/Výsledok hlasovania č. 50 /: 
návrh uznesenia  /2015 k návrhu rámcovej ponuky na mimosúdne vysporiadanie 
medzi Mestom Komárno a spolo čnos ťou COM-VARGAS, spol. s r.o.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  268/2015) 
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K bodu č. 20 - Správa o plnení PHSR (Plán hospodársko sociá lneho rozvoja mesta 
Komárno ku d ňu 31.12.2015)  TE-251/2015 
Predkladate ľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, poverený vedúci odboru rozvoja 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 51/: 
návrh na uznesenie č.   /2015 k správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Komárno k 31. decembru 2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  269/2015) 
 
 
K bodu č. 21 - Informatívna správa o spracovaných projektoc h a podaných žiadostiach 
o podpory, dotácie, granty a nenávratné finan čné príspevky      TE-272/2015 
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený vedúci ekonomického odboru 
 
(Po vypočutí Ing. Bohumíra Kóňu ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
T. Bastrnák – Chcel by som navrhnúť, keby bolo možné, aby v prípade podania projektu 
vedenie mesta informovalo na zasadnutí mestského zastupiteteľstva, napr. v bode Rôzne 
o tom, že aké projekty boli podané v predchádzajúcom mesiaci. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 52/: 
návrh na uznesenie č.    /2015 k informatívnej správe o spracovaných pr ojektoch a 
podaných žiadostiach o podpory, dotácie, granty a n enávratné finan čné príspevky 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  270/2015) 
 
 
K bodu č. 22 - Správa o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií k 
31.05.2015 - informatívny materiál   TE-273/2015 
Predkladate ľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu 
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(Po vypočutí vedúcej oddelenia ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Andruskó – Rekonštrukcia kasárne je dôležitou investíciou. Chcel by som sa spýtať, keď 
bolo zasadnutie mestského zastupiteľstva o rozpočte a o poradí kapitálových výdavkov, 
vtedy, keď sa dobre pamätám, pán poslanec. T. Varga predložil návrh politickej strany Most-
Híd v inom poradí. Toto poradie nie je súlade s tým poradím. Chcel by som sa spýtať pani 
inžinierky, na základe čoho bolo pripravené toto poradie, keď máme platné uznesenie, podľa 
ktorého by malo byť to poradie. Na toto by som žiadal odpoveď. Ďakujem pekne.  
K. Besse  – Ľutujem, ale čo sa týka poradia, na to neviem vám odpovedať. Poradie zostavili 
pracovníci rozpočtového oddelenia priebežne, ako boli zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Ale poradie na tom nič nezmení, neovplyvňuje to, že v akom poradí budeme spĺňať úlohy. 
Všetky úlohy riešime a spĺňame priebežne.   
T. Bastrnák  – nevidím to tu medzi investíciami, ale vedľa Kormoránu bol obnovený jeden 
úsek chodníka. Chcel by som sa spýtať, že na základe čoho, z akých peňazí bola vykonaná 
táto obnova, koľko to stálo a či bolo na to zabezpečené verejné obstarávanie. Malo to byť 
zaradené medzi investície. Chcel by som v tom mať jasno. V budúcnosti by sme nemali 
postupovať takto. Vieme veľmi dobre, že na tieto obnovy ciest je ťažké získať financie.  
L. Stubendek  – poprosím úrad, aby na otázky pána poslanca pripravil písomnú odpoveď. 
Prosím hlasovať o prijatí informačného materiálu. 
 
O 15:10 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Ondrej Gajdá č. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 53/: 
návrh na uznesenie k Správe o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  271/2015) 
 
 
K bodu č. 23 - Vyhodnotenie 24. Komár ňanských dní  
Predkladate ľ: Ing. Weszelovszky Gabriel, poverený vedúci odboru školstva 
 
(Po vypočutí povereného vedúceho odboru školstva ďalej prebiehala diskusia k bodu 
rokovania.) 
 
B. Keszegh  – na nie správne pochopenie viedlo to, že nebola pre poslancov predložená 
konečná verzia vyhodnotenia Komárňanských dní. Môžeme to zhrnúť tak, že tohto ročné 
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Komárňanské dni boli lacnejšie ako minuloročné. Na predchádzajúcich zasadnutiach odzneli 
oprávnené námietky ohľadom spoločnosti aj v súvislosti s DPH. Mal by som procedurálny 
návrh. Žiadam slovo pre pána Orosza, aby mohol objasniť situáciu a odpovedať na niektoré 
otázky.  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 54 /: 
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegh - slovo pre pána İrsa Orosza 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
 
İ. Orosz – veľmi ma teší, že správa o vyhodnotení podujatia je predložená v rámci 
primeraného rámca. V podstate na základe vašej žiadosti oddelenie kultúry predložilo len 
čiastočný materiál. Veľmi ma teší, že komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch 
vedela tak dlho riešiť a odpovedať na položené otázky. Otázky pána poslanca boli tlmočené, 
na ktoré sme, myslím si aj odpovedali v plnom rozsahu. 24. Komárňanské dni by som zhrnul 
tak, že koordinovanie podujatia bolo rozdelené na tri časti - Ulica remeselníkov, Vínna ulica a 
organizovanie ostatných koncertov. V posledných rokoch čoraz menej remeselníkov sa 
zúčastnilo na tomto podujatí, a objavili sa aj zahraniční pouliční predávači s takým tovarom, 
ktorý nepatrí do historického centra mesta Komárno. To sme sa pokúsili korigovať. Pokúsili 
sme sa zamerať predovšetkým hlavne na remeselníkov južného Slovenska, a oslovili sme 
takých remeselníkov, aby ponuka výrobkov bola čím širšia. Ulica remeselníkov nikdy nebola 
zisková, samozrejme ani tento rok. Rozpočet vínnej ulice tento rok zaťažovalo nielen 
vybudovanie drevených domčekov, prevádzkovanie žetónového systému, obsluha na vínnej 
ulici ale aj výdavky za program, ktorý tu odznel, napriek tomu Vínna ulica bola úspešná, a to 
so ziskom vo výške cca. 3000 eur. Tretou organizačnou časťou bolo fungovanie 
organizačnej komisie a organizovanie ostatných programov. Podľa možností na konci 
diskusie rád odpoviem všetky vaše otázky.  
T. Bastrnák  – mal by som jednu otázku. Akou ponukou ste zaujali mesto, čím to bolo 
výhodné pre mesto?  
É. Hortai  – mám praktickú poznámku... Pán Orosz len doplnil predložený materiál, a nakoľko 
sa len zúčastnil organizovania podujatia, teraz nevystupoval v úlohe rečníka. Pán 
viceprimátor ho požiadal o slovo, aby doplnil informácie, ktoré pripravil a predložil úrad. 
Samozrejmosťou je, že počas jeho prejavu sa sformulovali otázky, preto by som požiadala 
pána primátora, aby povolil voľné prihlásenie sa do diskusie .  
L. Stubendek  – žiadny problém, je to samozrejmé.  
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I. Andruskó  – rád by som reagoval na slová pána Orosza. Predtým som mal otázku na pána 
primátora, že akým spôsobom bol vybratý organizátor podujatia. Na moju interpeláciu som 
dostal odpoveď, že verejná súťaž nebola, lebo hranica 1.000 EUR za sprostredkovateľské 
služby nebola prekročená. Otázka je stále aktuálna. Ako sa uskutočnil výber organizátora? 
Na základe akých kritérií a na základe akého výberu vyhrala práve táto spoločnosť? Pána 
Weszelovszkého by som poprosil, ohľadom dvoch číselných údajov (príjmy a výdavky) 
v informatívnej správe, aby zo strany príjmov neboli odpočítané rôzne výdavky, lebo tým sa 
zmení aj výsledná hodnota.  
L. Stubendek  – hlavným koordinátorom Komárňanských dní bola Anna Vargová, a zo strany 
mesta bol pán G. Weszelovszky.  
G. Weszelovszky  – keď som prekladal materiál, už vtedy som naznačil, že tento rok sme 
pripravili podrobnejšie vyhodnotenie. Tabuľku máte pred sebou, pre možnosť porovnania 
výsledkov sme do tabuľky doplnili aj výsledky predchádzajúcich dvoch rokov. Čiže tento rok 
vyhodnotenie je podrobnejšie, a tým aj transparentnejšie.  
I. Andruskó  – je to veľmi jednoduché, máme tu dve čísla. Ak v tomto roku príjmy sú 21.256 
eur a výdavky sú 98.167 eur, to znamená, že rozdiel je 76 tisíc eur. To nie je  podstatné, že 
z akého fondu to bude zaplatené, ale to znamená, že 76 tisíc eur bude zaplatených 
z rozpočtu mesta. Je to tak? Ak áno, tak mám pravdu v tom, že v porovnaní údajov z 
minulého roka rozpočet komárňanských dní je o 40% vyšší.  
G. Weszelovszky  – Kým vyhodnotenia predchádzajúcich dvoch rokov neobsahovali výdavky 
pre delegácie, tohtoročné vyhodnotenie obsahuje aj tieto výdavky vo výške 4.643 eur.  
M. Keszegh  – Názov informačného materiálu je Vyhodnotenie 24. ročníka Komárňanských 
dní. Dostala som veľa pozitívnych ohlasov a odoziev týkajúcich sa organizovania 
Komárňanských dní. Podľa mňa pripomienka pána Andruskóa je subjektívna. Prvý krát sme 
dostali takto podrobne vypracované vyhodnotenie a prehľad výdavkov, čiže nemáme to 
k čomu prirovnávať. Konečne organizácia bola zabezpečená aj odborníkmi, aby to bolo na 
úrovni, a myslím si, že aj vyúčtovanie je pripravené tak, aby bolo pre nás transparentné, že 
na čo boli vynaložené finančné prostriedky.    
I. Knirs  – predtým som už navrhol, aby sme v prípade všetkých podujatí vybrali organizátora 
podujatia cez verejnú súťaž.  Aj v iných mestách to zabezpečujú týmto spôsobom, napr. aj 
v Dunajskej Strede. Všetky podujatia by mali byť zabezpečené cez verejnú súťaž. 
I. Andruskó  – presne toto žiadam aj ja, aby tieto podujatia boli zabezpečené cez verejnú 
súťaž. Nesúhlasím s tým, že by som bol subjektívny, ja vychádzam z čísiel... 
A. Marek  –  ja by som tiež mal tú otázku, že prečo to bolo potrebné zabezpečiť externe? 
Viacej penazí bolo daných, je to v poriadku, lebo bolo z čoho... 
I. Andruskó  – chcel by som odpovedať pánovi Marekovi. Ja som dostal v liste od pána 
primátora takú odpoveď, že pod sumou 1000 eur nie je potrebná verejná súťaž, a na 
organizačné zabezpečenie Komárňanských dní boli vybraté spoločnosti Sine Metu 
a Festivitas.  Problém je v tom, že cez Sine Metu a Festivitas prešlo minimálne 15 tisíc eur. 
Niečo tu nie je v poriadku. Pozrel som aj zmluvy, v zmluve č. 36150526121001 text o 
nájomnom je veľmi zvláštne naformulovaný, z tohto textu vyplýva, že Sine Metu by mal 
zaplatiť 30% vinárovi. Predpokladám že táto zmluva je zlá, nakoľko citujem: „Zmluvné strany 
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sa dohodli cena nájmu pre stolov je 30% z predaja žetónov počas Komárňanských dní na 
mieste a čase podľa článku I, ktorú sumu zaplatí OZN Sine Metu.“  
G. Weszelovszky  – ... ohľadom zmluvy... Nemám to pred sebou. Je možné, že je to tak, 
a zmluva bola zle naformulovaná.  
K. Gli č – všetky veľké udalosti treba organizovať profesionálmi. Možno že to bude viac stáť, 
ale verím že, bude to kvalitnejšie. Ako príklad uvediem 750. výročie osláv udelenia 
mestských práv mestu Komárno. Aj tam mi chýbala profesionalita. Tento rok pri týchto 
udalostiach boli niektorí vedúci odborov absolútne vyťažení.  
K. Less  – tiež som prezrel zmluvy, príjmové doklady atď., neviem či od vtedy boli odstránené 
nedostatky, ale vo viacerých prípadoch zmluvy nemali čísla, na príjmových dokladoch neboli 
pečiatky. Aj v Komárne sú zdatní, schopní ľudia, odborníci, ktorí by vedeli zorganizovať 
a zrealizovať Komárňanské dni. Hovoril som s vinármi, a podľa nich žetónový systém 30-
70% je trošku nešťastným, preto by skôr uprednostňovali fixný poplatok za účasť.  Ak na 
zorganizovanie Vínnej ulice privoláme externých realizátorov, navrhujem osloviť pána 
Tomáša Kaslika, ktorý už 10 rokov organizuje Vínny festival v Strekove. 
İ. Orosz  – Ak dovolíte, rád by som reagoval na otázky. Že aká bola pridaná hodnota? 
Pridanou hodnotou bola transparentnosť. Všetky zmluvy uzavreté s vinármi sú prístupné na 
mestskom úrade. Okrem transparentnosti, nakoľko Sine Metu sa zaoberá organizovaním 
vinárskych podujatí a spolupracuje so samosprávami na úrovni „bartel“, napr. lavice na Ulici 
Vín sme zabezpečili zadarmo, ich trhová cena je 8 eur. Taktiež sme zadarmo zabezpečili aj 
malé pódium. Okrem toho sme zabezpečili kamerový žeriav, bannery, podlahovinu a stan na 
Vinnú ulicu, a to všetko v hodnote 1.472 eur. Za pridanú hodnotu považujem aj to, že vínne 
lístky, ktoré predtým boli v papierovej forme a ktorých tlač vtedy stála 900 eur, tento rok boli 
vymenené na žetóny z umelej hmoty za 700 eur. Ich administrácia je výrazne rýchlejšia, 
nakoľko vyúčtovanie je formou merania hmotnosti. Ohľadom pripomienky pána poslanca 
Lessa by som chcel povedať, že Ulica remeselníkov je nový začiatok. Budúci rok vieme 
osloviť viac remeselníkov. Čo sa týka hlavných, centrálnych programov, že ako sme boli 
vybratí? Na koordinovanie organizačného zabezpečenia Komárňanských dní bola vybratá 
pani riaditeľka Anna Vargová. My, ako organizátori, sme do organizovania niesli naše 
skúsenosti, a za organizovanie sme fakturovali 1.000 eur. Hudobná skupina Quimby 
vystupuje za 12 až 14 tisíc eur, ich vystúpenie sme vedeli zabezpečiť za 9.000 eur s DPH. 
Na predchádzajúcom zasadnutí odznela aj otázka, že prečo pri niektorých hudobných 
skupinách zmluvy uzavrelo priamo mesto a s inými uzatvorila zmluvy spoločnosť Festivitas? 
Odpoveď je jednoduchá. Spoločnosť Festivitas uzavrela zmluvy so zahraničnými hudobnými 
skupinami, nakoľko tieto skupiny bolo potrebné dostať do našej krajiny. Situácia je taká, že 
na vyplatenie výdavkov týkajúcich sa zahraničných skupín, ktoré boli vo výške 10 tis. eur, 
mesto by muselo čakať minimálne jeden a pol mesiaca. Ale tieto hudobné skupiny nebudú 
čakať, preto to bolo výhodnejšie riešiť týmto spôsobom.  DPH za služby poskytované 
zahraničným dodávateľom sa odvádzajú v tej krajine, v ktorej bola poskytnutá služba. DPH 
pravidelne odvádzajú obidve spoločnosti, čiže aj Festivitas aj Sine Metu. K tomu, že z akého 
dôvodu bola založená spoločnosť Festivitas v tom čase, by som chcel dodať len toľko, že 
v tejto oblasti pracujeme už 7 rokov, vlastnícke vzťahy spoločnosti Festivitas sú verejne 
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prístupné na internete. Spoločnosť má dvoch majiteľov, obaja sú prítomní. Nastali len také 
zmeny, že na jar tohto roku sme zmenili právnu formu spoločnosti.  
L. Stubendek  – Ďakujem pekne. Na záver by som poprosil pani Annu Vargovú, aby 
k celému vyhodnoteniu povedala svoje záverečné slová, a tým by som aj chcel jej poďakovať  
za vykonanú prácu pri organizovaní a za koordinovanie celého podujatia 

A. Vargová  – ďakujem pekne. Chcela by som odpovedať na otázku pána poslanca 
Bastrnáka. Osemčlennú komisiu zvolil pán primátor. Komisia fungovala pod mojim vedením. 
Vážené zastupiteľstvo, ďakujem vám a vážim si vaše pripomienky. Vrátila by som sa k 
tohtoročným Komárňanským dňom. Vzišla jedna profesionálna skupina, každý v svojom 
mene sa snažil urobiť maximálne všetko pre to, aby tohtoročné Komárňanské dni boli 
úspešné. Boli spoľahlivými partnermi, úlohy sa snažili splniť do stanovených termínov. 
Spätné väzby ohľadom Komárňanských dní sú pozitívne. Iste sú veci, ktoré z právneho 
hľadiska možno nebudú 100%-né, za ktoré sa aj ospravedlňujem, ale z našej strany sme sa 
snažili urobiť všetko maximálne.  
Žiadala by som vás len o to, keby sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo tak, že v budúcnosti 
organizovanie podujatia bude zabezpečené cez verejnú súťaž, tak odporúčala by som to 
zverejniť v časovom predstihu. Ten, kto vyhrá verejnú súťaž, zmluvy s hudobnými skupinami 
by mal uzavrieť už v mesiaci október 2015, tým by ich mohol získať oveľa lacnejšie. Ešte raz 
by som poďakovala za vaše postrehy a pripomienky, toľko z mojej strany, ďakujem.  
L. Stubendek  – Ďakujem pekne za vyhodnotenie Komárňanských dní, za pripomienky 
a názory. Vážené zastupiteľstvo program pokračujeme bodom Rôzne.  
 
 
K bodu č. 24 - Rôzne 
 
T. Bastrnák  – ďakujem za slovo. …v dvoch veciach by som chcel požiadať úrad... Oslovili 
ma obyvatelia, že pri Kauflande je autobusová zastávka, ktorá patrí k SAD. Mesto by mohlo 
upriamiť pozornosť SAD na to, že bolo by dobré, keby túto zastávku zastrešili, nakoľko veľa 
obyvateľov tam čaká na autobus v daždi i v snehu. Mojou druhou požiadavkou by bolo 
vybudovanie detského ihriska pri Bauringoch, oproti hasičského skladu. Viem, že kapitálové 
výdavky sú už rozdelené, ale ako aj pán viceprimátor Béla Keszegh už spomenul, pri 
niektorých verejných obstarávaniach budú ušetrené peňažné prostriedky, či z týchto 
ušetrených peňazí alebo z iných finančných zdrojov by bolo možné zabezpečiť detské 
ihrisko. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem za pripomienky. Dnes som bol osobne pozrieť detské ihrisko na 2. 
sídlisku, a taktiež v Novej Stráži. V oblasti detských ihrísk je stále čo riešiť. 
I. Andruskó  – pán primátor, počuli sme počas prestávky, že ďalšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva plánuješ na 30. júla 2015. Myslím, že je to veľmi zlý termín, väčšina kolegov 
v časovom období od 15. júla do 15. augusta je na dovolenke. Pochybujem, že by 30. júla 
2015 sa tu zišlo 15 poslancov. Veľa materiálov sme stiahli z rokovania pri ktorých bola 
potrebná trojpätinová väčšina poslancov, a keď beriem do úvahy samosprávnu radu, vládu a 
parlamentné zhromaždenie, všetci majú v tomto období dovolenky. Nemyslím si, že by to 
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bola dobrá predstava organizovať zasadnutie mestského zastupiteľstva na 30. júla 2015. Mal 
by som jednu otázku na pána primátora, vyhľadali ma obyvatelia mestskej časti Nová Osada 
ohľadom možnosti zníženia dane. Vieme, že v Novej Osade okrem veľa vecí chýba aj 
dodávka pitnej vody a kanalizačný systém,  ale z hľadiska zdaňovania sú zadelení do 
zvláštneho daňového pásma. Pomaly budeme prerokovávať VZN týkajúceho sa zdaňovania,  
nakoľko na základe toho bude potrebné vypracovať aj rozpočet. Pán primátor, ja 
odovzdávam ich list, a keď bude možné, prosím zamyslime sa nad tým, že v takej lokalite, 
kde nie je zavedená pitná voda, či je takéto daňové pásmo oprávnené? Prosím pána 
primátora, keď budeme prerokovávať toto Všeobecne záväzné nariadenie, aby sme vtedy 
riešili aj ich žiadosť o zníženie daní. Ďakujem pekne.   
 
O 16:27 odišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák. 
 
Gy. Batta  – chcel by som hovoriť o troch problémoch. Žiadam vedenie mesta, ak to bude 
možné, aby pred školou Marianum vybudovalo spomaľovací prah – retardér, tým by boli vo 
väčšej bezpečnosti aj deti, aj obyvatelia blízkeho domu dôchodcov.  Ďalej, do Komárna 
prichádza veľa turistov aj vlakom. Viacerí sa sťažovali, že na železničnej stanici nevedia 
nájsť informačnú kanceláriu, kde by mohli získať informácie a pýtať sa, preto by bolo vhodné 
označiť to miesto informačnou tabuľou. Niektorí navrhli aj to, že na vlakovej stanici, buď 
v bufete alebo v inej predajni by mohli predávať pohľadnice mesta, a mohli by tam rozdávať 
aj informačné letáky. Takto by bolo aj mesto lepšie propagované. A do tretice, dostal som list 
od obyvateľov 1. a 2. sídliska, kde obyvatelia žijúci v blízkosti „Slobodárky“ na schôdzkach 
sa sťažujú na obyvateľov, ktorí nedodržia sociálne a komunitné normy, a to hlavne na ul. 
Sústružníckej č. 2/12. So svojim neprispôsobivým správaním ohrozujú životy obyvateľov 
a ich osobný majetok. V druhom liste taktiež títo obyvatelia mi píšu ohľadom železničnej 
premávky, čo sa týka hlavne obyvateľov na ul. Budovateľskej, že hlučnosť železničnej 
premávky sa zvýšila. Obyvatelia sú si vedomí toho, že medzi železničným podnikom, 
okolitými obcami a vedením mesta prebiehajú rokovania, preto v ich mene žiadam vedenie 
mesta, aby pri rozhodovaní zohľadňovali vysokú hlučnosť, a aby pri rekonštrukcii železnice 
urobili všetko pre odstránenie tohto vážneho problému. Ďakujem. 
K. Less  – pán János Bósza ma oslovil v liste, aby som mu požiadal o slovo, preto by som 
mal procedurálny návrh, aby sme hlasovali o tom, či pán Bósza môže dostať slovo v rozsahu 
5-ich minút.  Ospravedlňujem sa, ale z dôvodu záverečnej konferencie som meškal na 
minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vtedy som nemohol podať moje otázky a  
interpelácie. Chcel by som požiadať vedenie mesta, že ak mám otázku alebo interpeláciu, 
nie je potrebné odpovede zasielať poštou, stačí len elektronickou formou. Mal by som 
niekoľko otázok a návrhov. Čo sa týka športu, či by bolo možné otvoriť športovú školu alebo 
aspoň športovú triedu v Komárne? Mohlo by byť vytvorené pracovné miesto pre športového 
lekára a pre športového psychológa, ktorí by vykonávali svoju prácu aspoň na polovičný 
úväzok?  Športový lekár a psychológ by mohli zvýšiť aj výkon športovcov. Mojimi ďalšími 
otázkami sú: Aká je situácia s kinom Tatra z právneho hľadiska? Akým spôsobom by vedelo 
mesto zlepšiť fungovanie Divadla Jókaiho v Komárne? Aká je situácia s pamiatkou bývalého 
oblastného divadla na 7. sídlisku? Starší obyvatelia 1. sídliska ma požiadali, že na ulici E. B. 
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Lukáča, čiže od KOMVaK-u k benzínovej čerpacej stanici Hoffer (Shell), na pravej strane, 
obyvatelia nosia odpadové smeti cez cestu. Nie je tam prechod pre chodcov, je to 
nebezpečné. Bolo by možné zabezpečiť tam prechod pre chodcov? Ďalej, viacerí sa obávajú 
globálneho problému, ktorý sa týka celej Strednej Európy – prílevu utečencov a imigrantov. 
Je mesto pripravené na prípad, že by sa aj v našom meste objavili utečenci? Ako by riešilo 
mesto problémové situácie, ktoré by boli nimi spôsobené? Ďalšou mojou otázkou je, že aká 
je situácia s prístavom a so žeriavmi v prístave, ktoré nie sú využité? A aká je situácia 
v oblasti vytvárania nových pracovných miest? A mojou poslednou otázkou je, že ako dobre 
viem, učitelia Základnej školy na ul. Eötvösa museli podpísať taký dokument, že ak 
zamestnanec počas výkonu svojej práce sa dozvie o protispoločenskej činnosti, musí to 
oznámiť písomne. Je táto informácia pravdivá? Ďakujem pekne.  
G. Weszelovszky  – Áno, je to pravda. Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 
307/2014  Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti. Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov 
oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím 
zamestnaním. Po porade s hlavným kontrolórom sme Smernicu o protispoločenskej činnosti 
poslali všetkým organizáciám mesta Komárno, čiže aj základným školám. Posledná strana 
tejto smernici je tabuľka, v ktorej každý zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že 
zúčastnil sa školenia ohľadom tejto veci a poznajú obsah tejto smernice. 
L. Stubendek  – Karol, pomohlo by nám, keby si otázky a interpelácie odovzdal aj písomne.  
T. Varga  – pokračujeme v tom období, keď nespĺňame uznesenia, a neberieme ohľad na 
termíny stanovených v uzneseniach. Som veľmi nespokojný, nakoľko napriek tomu, že 
mestské zastupiteľstvo sa rozhodne urobiť niečo pre občanov a vyjadrí svoju podporu, keď 
príde čas, aby konali a postupovali v tej veci, tak sa nič neudeje. Uvažujem nad tým, ak do 
septembra sa nič neudeje, tak vzdávam sa funkcie predsedu komisie. V apríli sa rozhodlo o 
dvoch veciach, a to aby boli prijaté 3 základné dokumenty mestskej polície a aby bola 
vytvorená policajná stanica na 2. sídlisku. Termín plnenia úloh bolo do 1. júla 2015. 
Znechuteným obyvateľom odkazujem, že komisia verejného poriadku, a taktiež s pánom 
poslancom Lessom sme všetko urobili pre to, aby policajná stanica na 2. sídlisku bola 
otvorená v stanovenom termíne. Bohužiaľ nezáviselo to na nás, že uznesenie nebolo 
splnené. 
I. Knirs –  ohľadom dvoch záležitostí by som chcel informovať mestské zastupiteľstvo. 
Zúčastnil som sa zasadnutia Krízového štábu obvodu Komárno, kde ubezpečili občanov, že 
v prípade, ak by sa objavili imigranti alebo utečenci v okolí Komárna, na ich dočasné 
umiestnenie vyčlenili  budovu poľnohospodárskej školy v Hadovciach, a taktiež by bolo 
zabezpečené ich stráženie, stravovanie, ku ktorému žiadali príspevok mesta. Ohľadom 
vysunutého pracoviska mestskej polície na 2. sídlisku by som poznamenal, že takéto prípady 
sa nedajú riešiť z jedného dňa na druhý deň. Dvaja majitelia ponúkli byt, ale nakoľko budova 
nie je majetkom mesta, veľa vecí musíme riešiť okolo toho. Všetko urobíme preto, aby 
policajná stanica fungovala čím skôr.  
T. Varga  – chcel by som reagovať na pripomienku pána viceprimátora Knirsa. Vyprosím si 
to, že ja vymyslím niečo z jedného dňa na druhý deň a potom to nie je vyriešené, lebo 
uznesenie na vytvorenie policajnej stanice bolo prijaté v strede apríla 2015, čiže pred 2,5 
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mesiacom. Vtedy som ja pomohol, všetko som urobil, čo som mohol, odovzdal som moje 
kontakty, nápady aké kroky sú potrebné urobiť v tejto veci. Trikrát som navštívil pána 
viceprimátora s cieľom zorganizovania stretnutia s vajdom. Stretnutie sa dodnes 
neuskutočnilo. Neviem zistiť v čom je problém, keď aj zo strany vajdu, aj z našej strany je 
ochota riešiť tento problém. Vrátil by som sa ešte k téme ohľadom utečencov a migrantov, 
žiadam a vyzývam vedenie mesta, aby na území mesta v žiadnom prípade nepovolilo 
a neotvorilo tábor utečencov. Ďakujem.  
I. Némethova  – k vytvoreniu policajnej stanici by som chcela dodať informáciu, že zmluvu 
sme pripravili, momentálne je na pripomienkovaní. Pripomienky k zmluve sme žiadali zaslať 
obratom, takže dúfam, že zmluva bude podpísaná do konca tohto týždňa a policajná stanica 
na 2. sídlisku začne fungovať.  
K. Less – tak ako to povedal pán poslanec Tamás Varga, ani ja nesúhlasím s vytvorením 
utečeneckého tábora v meste Komárno a ani v jeho okolí. Pre Maďarsko to stojí veľa peňazí, 
a keď dobre viem, utečenci dostávajú denne 5 tisíc forintov a okrem toho majú zabezpečené 
aj raňajky, obed a večeru. Keď sme začali posledný bod dnešného rokovania – bod Rôzne, 
som mal procedurálny návrh, aby pán Ján Bósza dostal slovo v rozsahu 5 minút. O tomto by 
som žiadal hlasovať. Ďakujem.  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 55/: 
návrh pána poslanca Mgr. Karola Lessa  - slovo pre pána Jána Bósza 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
 
Na konci bodu Rôzne účastníci zasadnutia vypočuli prejav pána J. Bószu, ktorý zhrnul 
do informačného letáku a ktorý aj odovzdal všetkým prítomným. Informačný leták je prílohou 
tejto zápisnice.  
 
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na plán 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2015. Skutočne máme naplánované na 
30. júla 2015 zasadnutie MZ, a taktiež rada mestská rada má zasadať 22. júla 2015. 
Poprosím rozdať plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2015. Ak by ste 
mali k plánu zasadnutia nejaké pripomienky alebo postrehy, prosím, zahláste nám to na 
sekretariáte osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Ešte by som vás chcel 
informovať o tom, že partnerské  mestá (Szászsebes, Lieto, Weissenfels, Terezín a Blansko) 
naznačili, že by radi prijali delegácie, preto vás poprosím, v prípade záujmu sa prihláste na 
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sekretariáte, kde vám môžeme poskytnúť aj informácie ohľadom týchto výmenných 
programov.  
 
 
K bodu č. 25 - Záver  
 
Pán primátor Ing. Stubendek László o 16:56 hod.  poďakoval prítomným za účasť, zaželal 
všetkým príjemné letné prázdniny a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
V Komárne, 1. júla 2015  
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

         do 30. 6. 2015 
 
 
 
..................................................................     

   Mgr. Tomáš Fekete                       
       prednosta MsÚ             

 
 
 
 

Overovatelia 
 
 
 

Ing. Konštantín Glič  ................................................................. 
 
 
 
 

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

 
Zapísala: Klaudia Szépová 
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Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou tejto zápisnice:  
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- prezenčná listina,  
- 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 n a sekretariáte zástupcov 
primátora na Mestskom úrade v Komárne.  

 
 
 


