MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Naše číslo: 61463/472/PRI/2020

Komárno 18.augusta 2020

ZÁPISNICA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 18. AUGUSTA 2020

Z 19. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA

K bodu číslo 1 – Otvorenie
19. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 15.03 hod. otvoril
a viedol
Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov
tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: Mgr. Károly Less, MUDr. Zsolt Sebő, Baltazár
Ryšavý.
Neskorší príchod ohlásili: Ďalší prítomní:
- 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 22. Primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Kristínu Vargovú a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.

Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Dávid Kovács
- Mgr. Magdaléna Tárnok

/Výsledok hlasovania č. 1/2020:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti:0
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Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 875/2020)
B. Keszegh – zaradiť nový bod č. 4. – plán kontrolnej činnosti,
a zaradiť nový bod č. 6 – vyhodnotenie OVS.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
Plán kontrolnej činnosti
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 3/:
OVS
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 4/:
k návrhu programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 876/2020)
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Správa o plnení uznesení
Plán kontrolnej činnosti
Prezentácia projektu výstavby komárňanského futbalového štadióna; Spresnenie zmluvy
medzi mestom Komárno a Komárňanským futbalovým klubom
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6. Vyhodnotenie OVS
7. Rôzne
8. Záver
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky
M. Molnár – v Komárne a v Novej Stráži zapršalo veľké množstvo zrážok. Podľa meraní
zapršalo 129-139 mm dažďa asi za 1 hodinu. So všetkou úctou k zamestnancom Komvaku,
ktorý urobili všetko preto, aby čo najskôr odtekala voda a odviezli s čerpadlami dažďovú
vodu. Čo naopak bude možno treba časom vyriešiť, aby bolo možné pravdepodobne na
viacerých miestach vyriešiť odtok dažďovej vody tak, aby netiekla do stokovej siete.
B. Keszegh - toto je aktuálny problém, ktorý je potrebné sledovať a riešiť. Dokonca by som
upozornil, že aj dobrovoľní hasiči pracovali do neskorých nočných hodín a v teréne boli
prítomní aj mestskí policajti. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
15:15 – prišiel pán poslanec B. Ryšavý
I.Andruskó – na nasledujúci MZ, čo bude v septembri by som požiadal riaditeľa Komvaku,
aby pripravil materiál, ako sa dá vylepšiť systém, koľko by to stálo a odkiaľ by sa dalo na to
získať peniaze.
- chcel by som požiadať pána primátora, aby naznačil pani ministerke kultúry, v prípade
potreby aj s poslaneckým rozhodnutím, že existuje trieda národnosti a pani ministerka
takmer zaradil pod jazykovú políciu. ( dvojjazyčnosť )
B. Keszegh – dnes ráno sa na úrade vlády uskutočnilo stretnutie s vládnym komisárom
zodpovedný za menšiny, kde sme diskutovali aj o dvojjazyčnosti. Podpísali sme uznesenie
a požiadali sme o systémové riešenie.
I.Knirs – každý vie, že pod Komárnom existuje kanalizačný systém už stovky rokov. Toto je
potrebné rozvinúť a vyriešiť, aby sa tak nestalo v blízkej budúcnosti.
- občianske združenie usporiadalo hudobné vystúpenie na záchranu polikliniky Zaujímavé je,
že mestská televízia vychádza aj na oveľa menšie udalosti, ale poslanci tiež neboli prítomní.
Čo je predstava a aký je osud tejto budovy?
B. Keszegh – Komárňanská televízia nedostala pozvánku, preto navrhujem pánovi
poslancovi, aby im poslali nabudúce. Petícia je predovšetkým o odhalení pamiatok. Tento
proces sa už začal. V tejto oblasti už došlo k určitému pokroku, ale teraz prišlo obdobie, keď
boli všetky dotácie zastavené. Čo znamená, keď je budova vyhlásená za pamiatku?
Poliklinika sa momentálne nachádza v centre mesta, to znamená, že musí byť rovnako
zrekonštruovaná aj vonkajšia fasáda. Ak bude vyhlásená za pamiatku, znamená to, že
rovnako prísne pravidlá platia aj pre interiér.
Na všetky pamiatky v meste žiadame o dotáciu, ktoré môžu byť kultúrnou pamiatkou.
K bodu číslo 3 - Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva

v Komárne ku dňu 31.07.2020 – TE 807/2020
Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová poverená zastupovaním funkcie prednostu
15:35 – odišiel pán poslanec P. Ruman.

V rámci materiálu MsÚ predkladá:
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1. návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení - k návrhu na uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 31.07.2020 samostatnú prílohu tvorí
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02).

Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 5/:
k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.07.2020
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 877/2020)
K bodu číslo 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 2.
polrok 2020 – TE 808/2020
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan
V zmysle § 18fods. 1 písm. b)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu raz
za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Predložený návrh
kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke mesta Komárno
od 08.05.2020. Písomné pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného
kontrolóra mesta Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v termíne do
30.06.2030do 11.oo hod.
VY H OD NOT E N I E Z VE R E J NE N I A:
K vyvesenému návrhu kontrolnej činnosti v stanovenej lehote neboli podané pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy, preto odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Komárne schváliť
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. Úrad verejného obstania listom č. 104946000/2020-OD/1zo dňa 27.07.2020požiadal o vykonanie kontroly v zmysle § 169 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní u kontrolovaného subjektu COMORRA SERVIS Komárno,
predmetom ktorej má byť kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní na predmet
zákazky: „Zvislé dopravné značky“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy dňa 12.05.2020.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 6/:
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 878/2020)
K bodu číslo 5 - Prezentácia projektu výstavby komárňanského futbalového štadióna;
Spresnenie zmluvy medzi mestom Komárno a Komárňanským futbalovým klubom
Predkladateľ: Ing. Krisztián Csémy
Pán primátor Mgr. Béla Keszegh o 16:55 hod. nariadil prestávku, pokračovanie o 17:12
hod.
17:12 – Podnety, pripomienky a otázky obyvateľov mesta.
5.1 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme, uzavretej dňa 12.10.2018 medzi Mestom

Komárno ako prenajímateľom na strane jednej a občianskym združením KFC
Komárno ako nájomcom na strane druhej – TE 809/2020
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Dňa 12.10.2018 medzi mestom Komárno ako prenajímateľom na strane jednej
a občianskym združením KFC Komárno, IČO: 37 859 170, so sídlom 945 01 Komárno,
Športová 1 ako nájomcom na strane druhej bola uzavretá Zmluva o nájme, predmetom
ktorej je nájom nehnuteľností tvoriacich areál futbalového štadióna, ktoré sú vedené
u Okresného úradu Komárno, katastrálneho odboru v k. ú. Komárno na Liste vlastníctva č.
6434 ako:
- pozemok parcela registra „C“ č. 988/1 ostatná plocha o výmere 44329 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 988/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6978 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 988/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 988/8 ostatná plocha o výmere 611 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 989 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 990 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1570 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 992/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 575 m²,
- pozemok parcela registra „C“ č. 988/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m²,
- stavba – nebytový priestor so súpisným číslom 3139 na pozemku parcela reg. „C“ č. 990,
- stavba – autocamping so súpisným číslom 3381 na pozemku parcela reg. „C“ č. 988/5,
- stavba – nebytový priestor so súpisným číslom 3751 na pozemku parcela reg. „C““ č. 989,
- stavba – nebytová budova so služobným bytom so súpisným číslom 4339 na pozemku
parcela reg. „C“ č. 992/1
výlučne a na účel dočasnej prevádzky futbalového štadióna, na výstavbu a obnovu
funkčných častí futbalového štadióna a rekonštrukčných prác veľkého rozsahu z finančných
zdrojov minimálne vo výške 1.800.400.000,00 HUF a jeho následnej prevádzky a jeho
dočasného užívania súvisiaceho s činnosťou nájomcu, a na výchovné, vzdelávacie,
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športové, kultúrne a rekreačné účely, uskutočňované so súhlasom prenajímateľa alebo
uskutočňované na žiadosť prenajímateľa sledujúc predovšetkým verejnoprospešný záujem
(ďalej len „zmluva o nájme“)
Zámer prenájmu bol schválený uznesením č. 1989/2018 na 43. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 13.09.2018, ako prípad hodný osobitného zreteľa
a verejného záujmu. Uzavretie vyššie označenej zmluvy o nájme bolo schválené uznesením
č. 2040/2018 na 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa
11.10.2018.
Za účelom spresnenia a rozšírenia práv a povinností účastníkov vyššie
označenej zmluvy o nájme bol vypracovaný Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme, ktorým sa
zmení článok 7, článok 11 a článok 12 zmluvy o nájme.
Mestský úrad odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Súvisiaca platná legislatíva:
zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20190901
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta:
Zásady hospodárenia s majetkom mesta a dodatky:





http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Komárne
http://komarno.sk/content/file/Info/2019/Rokovací%20poriadok%20MsZ_od%2023_04_2019.
pdf
Kritéria schválenia:
V zmysle § 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne na prijatie
uznesenia vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov pri nájme majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov.
Právna kontrola: vykonaná.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Pán primátor Mgr. Béla Keszegh o 18:37 hod. nariadil prestávku, pokračovanie o 18:46
hod.
Doplniť uznesenie – tvorí prílohu zápisnice.
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/Výsledok hlasovania č. 7/:
k Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme, uzavretej dňa 12.10.2018 medzi Mestom Komárno
ako prenajímateľom na strane jednej a občianskym združením KFC Komárno ako
nájomcom na strane druhej
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 879/2020)
5.2 - KFC Komárno, občianske združenie, so sídlom Športová č. 1, 945 01 Komárno –
žiadosť o súhlas k odstráneniu budovy s.č.3751, na parc. č. 989 – TE 810/2020
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Žiadateľ: KFC Komárno, občianske združenie, so sídlom Športová č. 1, 945 01
Komárno
Žiadateľ v rámci plánovanej stavby „Rekonštrukcia a prestavba štadióna KFC
s príslušenstvom“ žiada o súhlas s odstránením budovy - stavby so súp. č. 3751
nachádzajúcej sa na parc. č. 989, vedenej na LV č. 6434 (viď príloha č. 1 – žiadosť).
Nakoľko zostatková hodnota stavby podľa evidencie majetku mesta Komárno k 30.6.2020 je
33.766,61 eur, vydanie takéhoto súhlasu je v kompetencii mestského zastupiteľstva v zmysle
VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno.
V súlade s § 16 ods. 3 VZN č. 3/2003 v znení zmien a doplnkov „O spôsobe naloženia s
prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta a mestských organizácií rozhodujú:
MZ nad 16600,- eur, v zostatkovej hodnote veci - 1 ks, nad
33200,- eur,
v celkovom objeme,“
Súvisiaca platná legislatíva – zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia s majetkom mesta
a dodatky:
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
 http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
 http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html
Súvisiace interné normy mesta – Zásady (OVS, priamy predaj a prenájom, predaj podľa §9a
ods.8 písm.b/ zákona)
 https://tinyurl.com/y8225twl
 https://tinyurl.com/ya7ttt6l
 https://tinyurl.com/yatmhemh
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 8/:
k súhlasu na odstránenie stavby
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 880/2020)
18:56 – odišiel pán poslanec MUDr. Szilárd Ipóth
K bodu číslo 6 - Vyhodnotenie OVS
6.1 - Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE
729/2020
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó

Súvisiaca platná legislatíva – zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov:
 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia s majetkom
mesta a dodatky:
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
 http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
 http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html
Súvisiace interné normy mesta – Zásady (OVS, priamy predaj a prenájom, predaj
podľa §9a ods.8 písm. b/ zákona)
 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20podmie
nkach%20prevodu%20vlastn%C3%ADckeho%20pr%C3%A1va%20po
zemku__.pdf
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 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl
%C3%A1ch%20obchodnej%20verejnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5
%BEe.pdf
Komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Komárne schváliť výsledok obchodnej verejnej súťaže.
Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie podľa výsledku
vyhodnotenia OVS.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 9/:
k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 881/2020)
6.2 - Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve mesta Komárno
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
Súvisiaca platná legislatíva – zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia s majetkom mesta
a dodatky:
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
 http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
 http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html
Súvisiace interné normy mesta – Zásady (OVS, priamy predaj a prenájom, predaj podľa §9a
ods.8 písm. b/ zákona)
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 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20podmienkach
%20prevodu%20vlastn%C3%ADckeho%20pr%C3%A1va%20pozemku__.pdf
 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl%C3%
A1ch%20obchodnej%20verejnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe.pdf
Komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Komárne
schváliť výsledok obchodnej verejnej súťaže.
Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie podľa výsledku vyhodnotenia OVS.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 10/:
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 882/2020)
6.3 - Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve mesta Komárno – TE
774/2020
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
Súvisiaca platná legislatíva – zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia s majetkom mesta
a dodatky:
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
 http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
 http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
 http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html
Súvisiace interné normy mesta – Zásady (OVS, priamy predaj a prenájom, predaj podľa §9a
ods.8 písm. b/ zákona)
 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20podmienkach
%20prevodu%20vlastn%C3%ADckeho%20pr%C3%A1va%20pozemku__.pdf
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MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl%C3%
A1ch%20obchodnej%20verejnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe.pdf
Komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Komárne
schváliť výsledok obchodnej verejnej súťaže.
Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie podľa výsledku vyhodnotenia

OVS.
D. Kovács - procedurálny návrh - žiada materiál stiahnuť z rokovania.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 11/:
PN D. Kovácsa
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 12
Proti: 3
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
Materiál stiahnutý z rokovania!!!
K bodu číslo 7 – Rôzne

K bodu číslo 8 – Záver
Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta sa poďakoval prítomným za účasť a o 19.30 hod.
ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 18. augusta 2020

..................................................
Mgr. Gyöngyike Tóthová
poverená zastupovaním funkcie prednostu

..................................................
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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Overovatelia:

- Dávid Kovács

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

- Mgr. Magdaléna Tárnok ...........................................................

Zapísala: Kristína Vargová
•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- zvukový záznam zo zasadnutia na CD nosiči,
- prezenčná listina,
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva,
- zápisnica,
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,
- pozmeňujúce návrhy.
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