MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 6466/343/PRI/2019

Komárno 11.februára 2019

ZÁPISNICA
ZO 4. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA 2019
K bodu číslo 1 – Otvorenie
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.30 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. Ildikó Bauer
Neskorší príchod ohlásili: MUDr. Zsolt Sebő
16:32 prišiel pán poslanec Ing. Peter Korpás
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 20. 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.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 96/2019)
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Návrhy na overovateľov zápisnice:

- MUDr. Szilárd Ipóth
- MUDr. Attila Horváth

/Výsledok hlasovania č. 2/2018:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:20
Za: 19
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 97/2019)
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky
3. Správa o plnení uznesení
4. Personálne zmeny v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
5. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o.
6. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
7. Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 – spoluúčasť na projekte
ÚPSVaR
9. Rôzne
10. Záver
K bodu číslo 2 - Interpelácie a otázky
Do diskusie nikto sa nenahlásil.
K bodu číslo 3 – Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne ku dňu 31.01.2019 – TE 79/2019
Predkladateľ: Mgr. Tomás Fekete
V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia:
- návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení - k návrhu na uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 31.01.2019 samostatnú prílohu tvorí
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02)
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-

návrh na zmenu uznesenia č. 62/2019 - MsÚ OSM žiada zmenu uznesenia č.
62/2019 na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže (Vnútorná okružná 10A) doplnením bodu F/ a G/ k uzneseniu

Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrhy na uznesenia.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Odborná komisia pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných návrhov:
1. Mgr. György Batta, predseda
2. Dávid Kovács, člen
3. Mgr. Károly Less, člen
4. Bc. Silvia Salamonová, člen
5. Ing. Monika Karácsonyová, člen
Výsledok hlasovania č. 3/:
k návrhu na zmenu uznesenia č. 62/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 31. januára 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 98/2019)
Výsledok hlasovania č. 4/:
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.01.2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 99/2019)
K bodu číslo 4 – Návrh odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej
rady obchodnej spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO 36 537 870 –TE 70/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
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Výsledok hlasovania č. 5/:
procedurálny návrh I. Andruskóa – slovo pre pána Gliča
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22+ Š. Bende
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 - / náhodou - p. Bende /
návrh je prijatý
Pán Glič – poďakoval všetkým kolegom a poslancom za spoluprácu.
Dávid Kovács - pozmeňujúci návrh – /tvorí prílohu zápisnice/
- návrh na odvolanie Ing. Petra Korpása ako člena predstavenstva spoločnosti KOMVaK,a.s.,
- návrh na voľbu Ing. Helenu Molnárovú za člena predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s.
Návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK a.s.:
1. Ing. Béla Szabó,
2. Ing. Konštantín Glič,
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK a.s.:
1. JUDr. Štefan Bende,
2. Ing. Zoltán Bujna.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 6/:
k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady
obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. + PN
Dávida Kovácsa
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 100/2019)
K bodu číslo 5 - Návrh odvolanie člena a voľba člena dozornej rady obchodnej
spoločnosti CALOR, s.r.o. Športová 1, Komárno, IČO: 43 797 831 – TE 71/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
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Zmena! Na odvolanie nie MUDr. Mareka Antona ale Ing. Bohumíra Kóňu.
- návrh na odvolanie Ing. Bohumíra Kóňu ako člena dozornej rady spoločnosti CALOR,
s.r.o.,
- návrh na voľbu Mgr. Károlya Lessa za člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 7/:
k návrhu na odvolanie člena a voľbu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti
CALOR, s.r.o., Komárno, Športová 1, IČO: 43 797 831
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa : 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 101/2019)
K bodu číslo 6 – Návrh odvolanie členov a voľba členov dozornej rady

obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. Nám. gen. Klapku 1, Komárno, IČO
36 522 309 – TE 72/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Finančná komisia: 7-0-0-0 - komisia hlasovala za posunutie návrhu uznesenia na
prerokovanie v Rade mesta.
Ing. Peter Korpás – odstúpil
- PaedDr. József Kiss Péntek dňa 22.09.2018 – zomrel
návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,
1. Ing. Konštantín Glič
2. Ing. Peter Korpás
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.:
1. Mgr. Tímea Szénássy, predseda
2. Mgr. Ildikó Bauer
3. MUDr. Zsolt Sebő
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 8/:
k návrhu na odvolanie členov a voľbu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti
COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno, Nám. generála Klapku 1, IČO 36 522 309
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 20
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Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 102/2019)
K bodu číslo 7 – Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského
zastupiteľstva v Komárne – TE 74/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
1.Výpočtová technika:
Posledný nákup výpočtovej techniky – notebookov pre potreby poslancov mestského
zastupiteľstva v Komárne bol uskutočnený v roku 2006. Notebooky majú operačný systém
Windows XP, ktorý je z hľadiska podpory, aktualizácií, bezpečnosti práce v súčasnej dobe
nepoužiteľný a teda nevyhovuje z hľadiska dodržiavania zásad GDPR. Značná časť týchto
notebookov je už vyradená, nakoľko došlo k poruche hardvéru, resp. boli používaním
poškodené. Voľby poslancov mestského zastupiteľstva prebehli na konci roka 2018.
Zvoleným poslancom mesto Komárne nevedelo poskytnúť z vyššie uvedených dôvodov
pracovný nástroj – notebook. Preto bola v investičnej časti rozpočtu mesta na rok 2019
navrhnutá suma 8.000,- eur na nákup vhodnej techniky. Od poslancov bolo zistené, že
notebook požadujú 16-ti (plánovaných bolo 12 ks), ostatní poslanci disponujú vlastným
notebookom a dodanie techniky zo strany mesta nepožadujú. Menoslov s požiadavkami sa
nachádza v prílohe. Z vyššie popísaných dôvodov bol vykonaný prieskum trhu na nákup tejto
techniky. Mesto navrhlo zakúpenie adekvátneho značkového notebooku s trojročnou
zárukou s prihliadnutím na cenu odpovedajúcu parametrom s tým, aby poslanec mestského
zastupiteľstva mohol s týmto notebookom vykonávať funkciu v zmysle zákona. Na konci roka
2018 bolo pripravené verejné obstaranie na 17 ks notebookov s taškou a myšou (16 pre
poslancov + 1 ks rezerva), vyhlásená na webovej stránke mesta, ktoré bolo uzatvorené na
konci januára s vyhlásením víťaza. K nákupu notebookov je však potrebné zabezpečiť
financie. Nakoľko investície schválené ešte neboli, žiadame o schválenie mimoriadnej
investície vo výške 8.309,12,- eur v zmysle výsledku VO. Zápisnica z VO v prílohe spolu s
parametrami notebookov.
2. Hlasovací systém:
Hlasovací systém MZ bol inštalovaný približne pred 12 rokmi. Hlasovacie jednotky sa
však časom opotrebovali (kontakty čítačky čipových kariet sú zničené) a hlasovacie karty
poslancov už nemáme v potrebnom počte. Práca poslancov na zasadaniach je tým značne
sťažená, nakoľko jednotky raz fungujú, raz nie, raz hlasovanie prenesú, inokedy nie. Nakoľko
výrobca nevie dodať pôvodné hlasovacie jednotky ani čipové identifikačné karty, úrad
vyžiadal od výrobcu vypracovanie cenovej ponuky na výmenu elektroniky hlasovacích
zariadení a dodanie nových čipových kariet pre poslancov. V zmysle cenovej ponuky (v
prílohe na strane 5) plánuje mesto zabezpečiť 28 ks elektroniky hlasovacích jednotiek (25
poslancov + 3 ks rezerva) a 35 ks hlasovacích kariet (25 ks poslanci a 10 ks rezerva).
Taktiež je plánovaná obnova licencie softvéru. Celková cena tejto investície je vo výške
2.073,60,- eur.
Spolu sa teda jedná o investíciu vo výške 8.309,12 + 2.073,60 = 10.382,72,- eur.
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia : 7-0-0-0
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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Výsledok hlasovania č. 9/:
na financovanie nákupu výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho systému
pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 103/2019)
K bodu číslo 8 – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 –
spoluúčasť na projekte ÚPSVaR – TE 77/2019
Predkladateľ: Siliga Viliam
Zámerom mesta Komárno je skultúrniť verejné priestranstvá, opraviť, resp. zrekonštruovať
a následne udržiavať priestranstvá a budovy v stave, aby sa predišlo možným rizikám a
úrazom. Na tieto práce by sme prijali 2 robotníkov a 8 pomocných administratívnych
zamestnancov, v ďalšom kole je zámerom prijať ďalších 5 robotníkov na manuálnu prácu.
Ďalej na pomocné administratívne práce by bolo prijatých 6 zamestnancov ktorí budú
vykonávať pre odbory Mestského úradu Komárno administratívnu prácu. Tieto práce by sme
chceli prevádzať pomocou pracovnej sily ktorú by mesto Komárno získalo cez projekt
ÚPSVaR Komárno, podľa §50j a §54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A/
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j v
zmysle zákona č. 5/2004 Z.z
15 zamestnancov na 9 mesiacov
1) Hrubá mzda – 520,00,- eur, čistá mzda zamestnanca – 427,11,-- eur
Mzdové náklady na 1 zamestnanca predstavujú 703,04,- eur , z toho dotácia 562,42,- eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1 mesiac zo zdrojov mesta je 140,61,- eur. Celkom spoluúčasť
zamestnávateľa na mzdách predstavuje 20% t.j. 18 983,- eur z celkovej ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7,- eur =77,7,- eur x 9 mesiacov x 15 osôb = 10 489,50,- eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške. Spoluúčasť mesta na projekte 29 473,- eur.
B/
"Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
chceme prijať na 8 mesiacov ďalších 6 zamestnancov na výpomoc do administratívy kde
spoluúčasť bude tvoriť 5% mzdových nákladov.
6 zamestnancov na 8 mesiacov
1) Hrubá mzda – 624,00,- eur, čistá mzda zamestnanca – 500,06,- eur.
Mzdové náklady na 1 zamestnanca prestavujú 843,64,- eur, z toho dotácia 801,46,- eur,
spoluúčasť na 1 pracovníka/1mesiac zo zdrojov mesta je 42,18,- eur.
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Celkom spoluúčasť zamestnávateľa na mzdách predstavuje 5% t.j. 2 025,- eur z celkovej
ceny práce.
2) Stravné lístky – 21ks x3,7,- eur =77,7,- eur x 8 mesiacov x 6 osôb = 3 729,60,- eur.
Stravné lístky poskytuje mesto v plnej výške. Spoluúčasť mesta na projekte 5 755,- eur.
Celkové výdavky 2 projektov predstavujú 149 626,- eur, z toho dotácia vo výške 114 398,eur, spolufinancovanie zo zdrojov mesta 35 228,- eur.
Predpokladaný nástup do zamestnania pre oba projekty je 1. marca 2019.
V schválenom rozpočte na rok 2019 máme na projekt s UPSVaR schválených 45 16,- eur
z dotácie a spoluúčasť 18 300,- eur .
Potrebné je navýšiť príjem z dotácie o sumu 69 230,- eur a spoluúčasť o sumu 16 928,- eur.
Finančná kontrola: OK
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko finančnej komisie zo dňa: 06.02.2019 - doplniť materiál podľa požiadaviek
komisie a posunúť na rokovanie Rady mesta. 6-0-0-0
Siliga Viliam – mesto absolútne nemá žiadny záväzok po skončení deviatich mesiacoch.
17:10 - prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Sebő
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 10/:
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa:1
Nehlasoval:1
návrh je prijatý (č. uznesenia 104/2019)
K bodu číslo 9 – Rôzne
Andrusko I. – upozorní poslancov aby dobre vyplnili majetkové priznania...,
- kto podpísal verejné obstarávanie a prečo 235.000,- eur?
- dvojjazyčnosť musí dodržať aj mesto keď žiadajú od iných. Prečo je vo verejnom
obstarávaní protizákonná veta? - neexistuje taký zákon, že podnikatelia musia dvojjazyčne
pripísať papiere.
Keszegh B. - ešte raz zdôrazňujem, že žiadosť nie je podpísaná.
Stretnutie sa začalo so spoločnosťou CORA GEO, s.r.o., aby sme prehodnotili podmienky čo
boli vo verejnom obstarávaní. Chcem zmeniť podrobnosti ohľadne skorších vecí a vyvodiť
dôsledky.
Feszty Zs. – pozvánka do komisie by mohlo byť dvojjazyčné a na obsadenie pracovných
miest v rámci MsÚ Komárno maďarský jazyk by nebolo len výhodou ale podmienkou.
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Keszegh B. – tvrdí, že mesto Komárno zabezpečí dvojjazyčné nápisy na Komárňanských
dňoch.
Kovács D. - chce aby bolo spravený prieskum, ktorá nehnuteľnosť je v ohrozujúcom stave.
Keszegh B. – také nehnuteľnosti nie je nám cieľom označiť červenou stuhou ale dať ich do
poriadku.
O. Gajdáč – školské jedálne a kuchyne – intenzívne sa pracuje na tom, aby sa spravili
cenové kalkulácie, a vôbec, aby sa riešilo to čo treba v týchto kuchyniach spraviť na to, aby
vyhovovali všetkým normám. Treba odstrániť nedostatky a treba zvýšiť kapacitu.
Ohľadne športovým klubom - športové kluby platili 6,- euro na hodinu.
Kovács D. – dlhotrvajúci problém - myslím si, že 6,- eur na hodinu je veľmi výhodná.
Less K. – deti z chudobnejších rodín nebudú mať znevýhodnenie?
- treba vypracovať taký koncept čo prináša život späť do centra mesta.
Gajdáč O. – 6 eurová dotácia na hodinu je len pre športové kluby.
Feszty Zs. – v čakárni na pohotovosti pre dospelých je zima a ani výťah nefunguje.
Andrusko I. – v akom stave je ihrisko na ul Šereša?
Keszegh B. – poprosím I. Szabóa na odpoveď.
Szabo I. - prvá časť rozvoja ihriska bola dokončená, zo schválených peňazí to bolo možné,
ak aj tento rok zastupiteľstvo schváli peniaze na opravu druhej časti, tak by bolo možné
pokračovať vo vybudovaní.
P. Ruman - poďakoval ako riaditeľ KOMVaK-u Bélovi Szabovi a pánovi Gličovi za prácu,
spolupráca bola veľmi konštruktívna.
Petrovi Korpásovi chcem osobitne poďakovať, lebo 2 roky stál vedľa nás a keby nebolo jeho
aj jeho rozhodnutí, tak dnes KOMVaK je v konkurze.
Zs. Sebő – mesto nemá právny účinok na čakáreň, nehnuteľnosť patrí okresu, dúfajme, že
rekonštrukcia bude hotová v lete.
K bodu číslo 10 – Záver
Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno o 18:00 ukončil 4. neplánované
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 11. februára 2019

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

.........................................................
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Overovatelia:

MUDr. Szilárd Ipóth

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

MUDr. Attila Horváth

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

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.

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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