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Naše číslo: 71401/55265/OOP-ZP1/2011                        Komárno, 24. novembra 2011 
 

ZÁPISNICA  
ZO 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 24. NOVEMBRA 2011 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Neprítomní – ospravedlnení – prídu neskôr : Mgr. Juraj Bača, Mgr. Ondrej Gajdáč, MUDr. 
Zsolt Sebı. 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu, počet poslancov pri otvorení 
rokovania: 22, dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné.  
 
Ďalší prítomní:  

- Ing. Štefan Pásztor, poverený prednosta MsÚ 
- vedúci odborov MsÚ    
- hlavný kontrolór 
- prizvaní zástupcovia tlače 
- prizvaní vedúci mestských organizácií 

 
Zapisovate ľka zápisnice:         Viktória Mala 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia. 
 
K bodu číslo 1 Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého programu  
Overovatelia:    Ing. Gabriel Dékány 

JUDr. Éva Hortai 
 

/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený 

 
Pripomienky alebo návrhy k programu 
B. Keszegh  – ďakujem za slovo, chcel by som rozšíriť program o dva body. Jeden bod by som 
navrhoval na tretie miesto a to v súvislosti s verejnými obstarávaniami sme sa aj predtým 
zaoberali s tým, že podmienky by sa oplatilo aj mestskému zastupiteľstvu upresniť. Ako sme 
mohli vidieť, v prípade VO ohľadom MHD to bola úspešná záležitosť. Boli na toto už príklady, 
kolegovia Andruskó aj Bača na to predložili materiály. Myslím, že by to bolo konštruktívne, 
vidíme, že prebehlo množstvo neúspešných VO, bolo by to užitočné ako to potvrdzuje príklad 
s MHD. Ako bod 4 navrhujem, občanovi mesta Komárno odňali občianstvo SR, myslím, že 
v súvislosti s týmto by sme aj my mali vyjadriť svoj názor, lebo považujem za neprijateľné, že 
pomaly už aj komárňanská sklená panna zaujala stanovisko, len my nie. Ide o jedného nášho 
obyvateľa, ja som pripravil uznesenie, v ktorom samozrejme v súlade so zákonmi, ale vyjadríme 
svoj názor, myslím, že mesto je povinné zastať sa svojich obyvateľov. Mal by som v súvislosti 
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s týmto návrh, žiadam kolegov, aby ma v tom podporili a aby sme mohli o tom hovoriť. 
Ďakujem.  
A. Marek  – mám požiadavku, upresnime názvy bodov, aby sme o tom mohli hlasovať a aby to 
bolo presné.  
B. Keszegh  – rád poskytnem aj písomne tie návrhy.  
A. Marek  – aj to chcem kvôli zápisnici. Ak sú návrhy o rozšírenie programu, ja by som bol 
radšej, keby tie body išli až po riadnych bodoch, ktoré dnes musíme prerokovať.  
I. Andruskó  – najprv na poznámku pána primátora, neviem s tým súhlasiť, lebo poslanci majú 
právo predkladať nové body kedy sa im páči, môže sa zmeniť aj poradie, zákon v tomto smere 
hovorí jednoznačne. Ak by sa niekto rozhodol, že druhý bod chce prerokovať ako posledný, tak 
má právo aj na to. Môže podať návrh a kolegovia poslanci rozhodnú, že či áno alebo nie.  
A. Marek  – nepovedal som, že sa to nemôže, ja som len požiadal, aby ste popremýšľali o tom. 
Takže vás poprosím o váš návrh, pán poslanec.  
I. Andruskó  – aj ja si môžem povedať svoj názor ako ste to urobili aj vy. Ani ja tom to 
nekomentoval, je to absolútne normálne, nikoho som nekomentoval nekomentujte ani vy mňa, 
ďakujem. Len som povedal, čo je v zákone. Chcel som navrhnúť to isté, čo kolega Keszegh, len 
som nevedel, že bude hovoriť to isté, čiže v súvislosti s VO, ja to viem sformulovať presnejšie – 
návrh na zefektívnenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta Komárno. Ako 
odôvodnenie uvádzam – viackrát odznelo, že ak si pozrieme internetovú stránku mesta, bolo 
množstvo neúspešných VO v posledných mesiacoch, myslím tu na ZŠ ul. Práce, alebo na 
odvoz komunálneho odpadu, tam boli dokonca tri VO a preto sme mysleli, jeden  
z predkladateľov som bol ja, potom kolega Bača, teraz Keszegh, že sa s tým zaoberať treba. Ak 
to úrad nestíha, tak tieto materiály treba predložiť na MZ. Ďakujem.  
P. Tóth  – mal by som návrh ohľadom zostavenia programu v súlade s rokovacím poriadkom, že 
bod 2 sú Interpelácie a Otázky preložme do bodu Rôzne.  
 
Doplnenie programu o návrh B. Keszegha - Návrh na zefektívnenie procesu verejného 
obstarávania v podmienkach mesta Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :24   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 návrh je schválený 

 
Doplnenie programu o ďalší návrh B. Keszegha - Határozat Boldoghy Olivér 
államplogárságának megszüntetése kapcsán  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :24   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 návrh je schválený 

 
Zmena programu na základe návrhu P. Tótha – Otázky poslancov preložiť z Interpelácií do 
bodu Rôzne 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :14   
     Proti  :1 

Zdržal sa :7 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o celom programe aj s úpravami  
1. Otvorenie 
2. Interpelácie  
3. Návrh na zefektívnenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta KN 
4. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
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5. Žiadosti a návrhy v majetkových veciach 
6. Návrh MsÚ na uznesenie k návrhu na prevod projektových dokumentácií k novému 

dunajskému mostu do vlastníctva SSC Bratislava 
7. Návrh úplného znenia Zriaďovacej listiny Comorra Servis  
8. Výzva ohľadom zrušenia štátneho občianstva Olivéra Boldoghyho 
9. Rôzne a otázky poslancov 
10. Záver 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  Za  :20   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
 
M. Mácza – aj minule som interpeloval ohľadom návrhu Komisie cestovného ruchu o zvolaní 
rokovania s majiteľmi nehnuteľností na Európskom nádvorí. Termín uznesenia bol 30. 
september, dostal som odpoveď, že mi písomne odpovie úrad do 30 dní a doteraz som 
odpoveď nedostal. Odvtedy stratil platnosť aj ďalší náš návrh uznesenia, ktorý mal do konca 
októbra úrad splniť, čiže vypracovanie komplexnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu, nestalo 
sa tak, ja sa pýtam, že prečo?  
A. Marek  – ľutujem, že sa to stalo, nemalo sa tak stať, ale do týždňa sa tak stane.  
I. Andruskó  – ako prvé by som chcel poznamenať aj v mene mojich kolegov, ktorí tvrdia, že 
viackrát interpelovali pána primátora, viceprimátorov a nedostali odpoveď, to by som žiadal 
vykonať nápravu. Druhá vec, neviem či je to pravda alebo nie, interpeloval by som týmto pána 
primátora, dostala sa k nám informácia, že úrad pripravuje zvýšenie daní z nehnuteľností 
a ostatných poplatkov? Na toto by som rád dostal odpoveď, v momentálnej ekonomickej situácii 
nepovažujem za dobrú vec, keby sme si vybrali túto cestu, že zčasti zaťažujeme mesto úvermi 
a zčasti úrad pripravuje VZN na zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Ďalšia moja otázka by 
bola v súvislosti s tlačovou konferenciou – odznelo tam z úst pána primátora alebo 
viceprimátora, neviem, že mesto chce podať trestné oznámenie na redaktora týždenníka Delta, 
chcel by som sa spýtať, či sa tak stalo alebo to len tak odznelo. Tretia otázka súvisí s touto istou 
tlačovou konferenciou, nerozumiem a preto sa pýtam pána primátora, keď sa na internetovej 
stránke mesta objavil materiál konferencie, objavil sa tam link s odkazom na súkromnú televíziu 
Róberta Králika, kde práve bežala reklama László Gyırfyho, chcel by som sa spýtať, či je to v 
súlade so zákonmi, že na internetovej stránke mesta sa vieme priamo nalinkovať na súkromnú 
televíziu, v ktorej práve beží reklama jedného z poslancov. Ako to funguje? Nehovorím, že ej to 
porušenie zákona, ale minimálne je to neetické, že sú takto zverejňované tlačové konferencie, 
veď je jeden človek, ktorého za toto platíme, čiže neverím, že vlastné súkromné podnikanie by 
malo mesto takýmto spôsobom propagovať. Na toto by som prosil odpovedať, ďakujem.  
V. Novák  – chcel by som odpovedať pánovi poslancovi Andruskóovi, pretože časť minulého 
zasadnutia som viedol ja a vtedy boli interpelácie, v jednej z nich sa obrátil priamo na mňa, 
odpoveď som mu poslal poštou, vieme urobiť toľko, že všetky interpelácie umiestnime na 
internet, pretože ak má úrad iný názor, aj to je potrebné zverejniť a nielen to, čo odznie 
v mestskej televízii a v novinách z vašej strany. A takto by sa informácia doplnila vzájomne. 
Miestne dane a poplatky – po prerokovaní v jednotlivých komisiách sa dostane návrh na 
zasadnutie MZ a ono potom rozhodne o osude miestnych poplatkov. A nie tak, že čo sme počuli 
a na takýto návrh ja odpovedať neviem a ani nebudem. Úrad pripraví zvýšenie a je to na 
zastupiteľstve, či to schváli alebo nie. Takisto ako v prípade DD, takto by bolo treba odpovedať 
aj občanom. Králik TV – boli by sme veľmi radi, keby komárňanská televízia natočila celé 
zasadnutie alebo tlačovku a odvysielala nejakým spôsobom. Ale tam vystupujete len vy, aj celé 
hodnotenie zasadnutia MZ v mene troch klubov ste zverejnili len vy, lebo televízia nikoho iného 
neoslovila. Je to v poriadku, ale predpokladám, že hodnotenie zasadnutia MZ by mal hodnotiť aj 
iný klub, tak by to bolo správne. My sme len zadarmo prevzali záznam Králik TV a zverejnili na 
internete, lebo vlastnú kameru nemáme, nemáme také technické riešenie, ale tlačovú 
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konferenciu občan má právo vidieť. Zajtra je už tlačová konferencia, radi by sme ich poprosili, 
aby tak urobili a v tom momente to uverejníme na internetovej stránke mesta.  
É. Hortai  – vážení prítomní, chcela by som všeobecne v súvislosti s interpeláciami uviesť, že 
ani naďalej som ani ja osobne nedostala tento rok odpovede na moje interpelácie a žiadam, aby 
sme dôsledne dodržiavali v súvislosti s týmto rokovací poriadok, čím by sme neopakovali 
zakaždým tie isté otázky. Naväzujem na to, čo uviedol aj pán viceprimátor Novák, že je veľmi 
dôležité aby boli občania informovaní a chcela by som v súvislosti s tým poznamenať dve veci. 
Jedna z nich, zákonný a najjednoduchší spôsob je, že zo zasadnutí sa vyhotoví detailná 
zápisnica. V zmysle zákona o poskytovaní informácií je mesto povinné zverejniť zápisnice 
vyhotovené zo zasadnutí MZ a musia byť vyvesené aj na webovej stránke mesta. Je úplne 
jednoznačné, že zákon to už aj poriešil, len by sa to malo dotiahnuť do konca v praxi, nech sa 
vyhotovujú v tej forme ako sa písali do konca minulého roka, ako sa vyhotovujú dodnes na 
zasadnutí NSK. Presné zápisnice, zavesiť ich na internet, tam si ich môže každý pozrieť a môže 
si vytvoriť svoj názor. Na minulom zasadnutí odznela požiadavka v súvislosti s tým, že na 
internetovej stránke mesta sa objavuje len mestská tlačová konferencia resp. len vyhlásenia 
tlačového referenta resp. v predchádzajúcom období len sa objavili bezmenné hodnotenia 
činnosti MZ, tak vtedy odznelo aj to, že vedenie mesta má právo odprezentovať vlastné 
stanoviská a samozrejme paralelne s tým majú na to právo aj jednotlivé kluby resp. ich 
zástupcovia. Bola by som rada, keby sme to aj dôkladne dodržiavali, Andruskó Imre prezentoval 
stanoviská klubu HÍD, pretože nebola zvolaná individuálna tlačovka z našej strany. Takže len 
on sa objavil v televízii, nemôže sa tomu nič vytýkať ako ani tomu nie, že vedenie mesta chce 
alebo môže zvolať tlačovú konferenciu. Čiže podstatou mojej interpelácie je, žiadam opakovane 
pána primátora, aby zabezpečili vyhotovenie presných zápisníc zo zastupiteľstiev MZ a aby sa 
to včas dostalo na internetovú stránku mesta. Chcela by som interpelovať v súvislosti s dvomi 
uzneseniami, Viator, číslo 196/2011 schválené 8. júna, v ktorom vlastne vznikli rozhodnutia 
týkajúce sa osudu Viatoru, rada by som o nich dostala krátke informácie. Lebo v dnešnej 
úprave rozpočtu figurujú také položky, ktoré sa závažne týkajú mestského rozpočtu odvolávajúc 
sa presne na toto rozhodnutie. Pán primátor uviedol, že sa začalo konkurzné konanie voči 
Viatoru, chcela by som požiadať o krátku informáciu tu na mieste, lebo aj toto súvisí s tým, že 
bude v úprave rozpočtu predložený bod odvolávajúci sa na to, že v súvislosti s Viatorom bude 
potrebné vykonať určité kroky. Ďalej uznesenie číslo 260/2011 – MZ požiadalo pána primátora 
o vypracovanie návrhu ohľadom nevyrovnaných položiek medzi mestom a Komvakom, do 
dnešného dňa nám nebolo nič predložené. V predloženom návrhu úpravy rozpočtu figurujú 
veľmi závažné položky, ktoré presne túto otázku chcú upraviť. Nemáme k dispozícii analýzu, 
ktorú si MZ vyžiadalo presne z tohto dôvodu, aby sme mohli dôjsť k vecnému rozhodnutiu. 
Chcela by som ešte požiadať o krátku odpoveď na moju interpeláciu zo dňa 6. septembra 2011, 
v akom stave je projekt vypísaný na rekonštrukciu ZŠ ul. Práce, v ktorom bolo mesto úspešné 
o sumu 1,274,000 eur nenávratnej dotácie a ktorá bola kvôli objaviacim sa problémom zrušené. 
Avšak v septembri dostalo mesto takú informáciu a prísľub, ak bude zrealizované úspešne 
verejné obstarávanie, tak do 11. januára sa môže investícia zrealizovať. Chcela by som sa 
s pýtať ako stojí predpríprava tohto projektu, lebo 11. január sa blíži.  
V. Novák  – na tlačovej konferencii neodznelo, že by vedenie mesto chcelo podať trestné 
oznámenie na týždenník Delta, toto ani neprišlo do reči. Išlo skôr o to, že samotná advokátska 
kancelária by mala rozhodnúť, či si želá v tejto veci urobiť nejaký krok, alebo nie. Na to sa však 
pamätám, že pán primátor sa nad tým zamýšľal, lebo odznela v novinách taká veta, že primátor 
je dokázateľne spätý s touto AK, niečo takéto bolo, ale na toto nech radšej odpovedá pán 
primátor. Ale úrad neiniciuje voči novinám žiadne takéto opatrenie. Viator a ZŠ ul. Práce, je to 
právny proces, ktorý bude chvíľu trvať, nezávisle od toho všetci vieme, že Viator nie je spôsobilý 
spravovať majetok prenajatý mestom. To znamená, že ak by aj ostal alebo nie, aj tak je 
nespôsobilý. Vieme, čo sa deje s konateľom, s dlhmi, Viator už nevie čerpať žiadne energie, 
lebo všetko je uzatvorené, detaily povieme v prípade Comorra Servis-u, je zrejmé, že aj keď 
tieto dve spoločnosti spolu súvisia, aj tak nesúvisia, lebo v zmysle zákona číslo 138/1991 Z.z. 
o mestskom majetku je potrebné mestský majetok chrániť. Takže ešte raz, likvidácia prebieha, 
na likvidáciu existuje zákonné splnomocnenie, je to zákonná povinnosť. Druhá vec je samotná 
logistika, že čo bude s mestským majetkom. ZŠ ul. Práce – poslanec NR SR Péter Vörös 
prostredníctvom tlače informoval verejnosť, že sa pokúsil ponúknuť pomoc v súvislosti so 
zrušeným verejným obstarávaním. V predchádzajúcom období sa zmarili dve verejné 
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obstarávania, MVaRR SR pozastavilo dotáciu, pán poslanec Vörös nám poskytol pomoc v tom, 
že nám poradil opätovné podanie už opraveného podania v zmysle vytknutých náležitostí. 
Opravy boli formálne, zrealizovali sa, nezávisle od toho, že ministerstvo svoje predošlé 
vytknutia nezopakovalo a my sme odovzdali doslova rovnaké obstarávanie, ktoré toho času 
ministerstvo neschválilo, želám si poznamenať, že generálna riaditeľka vyhlásila, že na viac ako 
100 projektov nemajú peniaze. Nezávisle od toho, čo sa stalo, toto je len názor, podstata je, že 
mesto to pripravilo, ale v zmluve podpísanej medzi ministerstvom a primátorom pred dvoma 
rokmi je klauzula, že do 28. februára 2012 je potrebné práce dokončiť. Keďže znova vypísať 
obstarávanie nevieme, pretože do 28. februára nie je možné dokončiť rekonštrukciu základnej 
školy počas jej prevádzky, preto sme sa na popud pána poslanca Vörösa obrátili listom na pána 
ministra Simona, aby predĺžil termín realizácie tohto projektu. Tento list od nás odišiel v ten deň 
ako sme sa dohodli s pánom poslancom, bolo to pred desiatimi dňami, odvtedy sme nedostali 
od ministra odpoveď, v závislosti od toho urobíme ďalšie kroky. Toľko som chcel uviesť 
k verejnému obstarávaniu, toto je skutočnosť.  
A. Marek  – ohľadom zápisníc, nebudú sa písať v celom rozsahu, lebo je to časovo 
nezvládnuteľné. Viator – konania v tejto záležitosti prebiehajú. Komvak – bolo zvolané aj valné 
zhromaždenie, neviem ako bola dohodnutá analýzy a harmonogram.  
É. Hortai  – čo sa týka zápisníc, ja predložím návrh, nepovažujem to za odôvodnené, bol jeden 
dôvod a právny stav, kedy boli vyhotovované detailné zápisnice, neviem aký okruh právomocí 
má v tomto smere vedenie, ja by som žiadala premyslieť si to, viackrát odznelo, že neskôr sú 
pochybnosti, že čo odznelo na zastupiteľstve. Konkurzné konanie Viator – žiadam detailnú 
odpoveď na túto moju otázku, predpokladám, že k tomuto materiálu budú pripojené všetky 
súvisiace listy a podania a potom sa nebudeme musieť k tomu vracať. Uznesenie KOMVaK, 
prečítam ešte raz, je to uznesenie číslo 260/2011, Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno a Ing. Viktora Olláryho, predsedu 
predstavenstva spoločnosti predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne návrh na vyrovnanie finančných vzťahov medzi Mestom Komárno a spoločnosťou. 
Je to spoločná úloha s predsedom predstavenstva, predložiť to však môže len primátor. Žiadam 
o neodkladnú prípravu a predloženie tohto materiálu. Ďakujem.  
A. Marek  – čo sme rokovali s Komvakom, to nebolo jedno rokovanie a nie za jeden mesiac, 
trvalo to dlhšie.  
I. Andruskó  – ja som vždy všade povedal svoje názory, to je reakcia na pána viceprimátora 
Nováka. Reklama Gyırfyho  už ju stiahol, lebo v tejto situácii je to minimálne neetické.  
L. Gyırfy  – naozaj bez môjho vedomia sa tam dostala moja reklama, odstránili to celkom 
rýchlo.  
V. Novák  – ja som povedal, že KTV oslovila I. Andruskóa a ostatných prečo nie? Hovorca nemá 
v okruhu povinností vyhotovovať záznam z rokovania, oslovíme redaktora KTV, aby nám v tejto 
veci vyhovel, urobíme to znova.  
É. Hortai  – nedostala som odpoveď na moju otázku, že ako sa môžu na webovej stránke mesta 
objaviť reklamy súkromných podnikateľov? Imre Andruskó sa vyjadril v mene klubu, môžu tak 
spraviť aj ostatné kluby.  
V. Novák  – predsa len prečítam list, ktorý som adresoval pánovi poslancovi Andruskóovi, lebo 
to presne súvisí s pripomienkou JUDR. Hortai. „Vážený pán poslanec, dňa 20. a 25. septembra 
2011 na 13. zasadnutí MZ v KN v rámci bodu interpelácie a otázky ste ma interpelovali vo veci 
zriadenia funkcie hovorcu mesta KN vrátane funkčného a mzdového krytia tohto miesta 
v štruktúre mestského úradu. Svoj názor ste ďalej pretraktovali aj mestskej televízii a dennej 
tlači. Súčasne na zasadnutí MZ ste vo faktickej otázke vyhlásili, že mesto KN funkciu hovorcu 
nikdy nemalo. Na vašu interpeláciu a vyhlásenie odpovedám nasledovné: v zmysle § 16 ods. 3 
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prácu obecného úradu riadi 
starosta, to je zriadenie počtu, štruktúry a miezd zamestnancov na plnenie úloh vyplývajúcich 
z bodu 1 a 2 cit. zákona je vo výlučnej kompetencii starostu alebo primátora. Zdroje na 
jednotlivé miesta zamestnancov sú čerpané zo schváleného rozpočtu mesta Komárno z kapitoly 
Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva, plnenie ktorého je v súlade s platnými 
právnymi predpismi. A teraz podstata, to hovorím aj JUDr. Hortai. Je pravdou, že v štruktúre 
mestského úradu funkcia hovorcu nikdy vytvorená nebola, avšak mesto Komárno zastúpené 
MUDr. Tiborom Bastrnákom, bývalým primátorom mesta, uzavrelo s pánom Ing. Zoltánom 
Pézmannom, súkromným podnikateľom dňa 15. 6. 2004 mandátnu zmluvu, predmetom činnosti 
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ktorej bolo záväzok mandatára propagovať mesto KN na území mesta SR. Konkrétnejšie 
v rozpise záväzku je okrem iného monitorovanie aktuálnych tém týkajúcich sa mesta KN, ďalej 
monitorovanie tlače, dodávanie správ a rozhovorov pre médiá. Táto mandátna zmluva bola 
ukončená v novembri 2010 a za sledované obdobie mandatárovi pri mesačnej odmene 17 tis. 
Sk celkovo vyplatená suma 1,326,000 Sk, t.j. 44,015 eur. Pre úplnosť odpovede vám v prílohe 
posielam fotokópiu predmetnej mandátnej zmluvy, náplň mandatára a ukončenie mandátnej 
zmluvy. Čiže súkromný podnikateľ propagoval prácu mesta a teraz nám je vytknuté, že 
súkromná televízia vysiela tlačovú konferenciu vedenia mesta. Toto je moja odpoveď, ďakujem.  
 
K bodu číslo 3 Návrh na zefektívnenie procesu verejného obs tarávania v podmienkach 
mesta KN (návrh Mgr. Béla Keszegh) 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 4 Olivér Boldoghy – názov upresníme neskôr 
 
Határozat Boldoghy Olivér államplogárságának megszüntetése kapcsán  
Komárom Város Képviselı-testülete  
 
A/ tiltakozik 
 
Komárom város egyik lakosának szlovák állampolgárságától való megfosztása ellen, amely 
ellentétben áll a Szlovák Köztársaság Alkotmánya ötödik fejezetének második bekezdésével, 
amely szerint: 
 
„Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli“ 
  
B/ kijelenti 
Komárom Város Önkormányzata sajnálatosnak tartja hogy a Szlovák Köztársaság 
Belügyminisztériuma nem várta meg az Alkotmánybíróság döntését, a szlovák állampolgársági 
törvénnyel (40/1993) kapcsolatosan, amelyre hivatkozva megfosztották Komárom egyik lakosát 
szlovák állampolgárságától.  
Komárom Város Önkormányzata sajnálatosnak tartja, hogy a szlovák törvényhozás miért 
alkalmaz kettıs mércét azokkal szemben, akik külföldiként szeretnék felvenni a szlovák 
állampolgárságot és azokkal szemben akik szlovák állampolgárként szeretnének más ország 
állampolgárságát felvenni.  
 
Komárom Város Önkormányzata sajnálatosnak tartja, hogy a korábbi és a jelenlegi kormány 
többsége miért utasítja e laz állampolgárság megadásának azt a formáját amelynek alapján 
1997 és 2005 között Szlovákia is állampolgárságot adott a határon túli szlovákoknak, szlovákiai 
lakhely nélkül is.  
 
Komárom Város Önkormányzata bízik abban hogy a szlovák törvényhozásban a jogállamiság 
szempontjai é snem a politikai szempontok kerülnek elıtérbe és az eset mihamarabb 
rendezıdik.   
 
C/ kijelenti 
 
Komárom Város Önkormányzata kiáll Boldoghy Olivér mellett aki komáromi lakosként a Szlovák 
Nemzeti Színház színészeként is aktív szerepet vállal a szlovák és a magyar kulturális életben 
egyaránt. Boldoghy olivér civil szervezeteken belül számos közéleti tevékenységben vesz részt 
amely Komárom kulturáli és társadalmi életét gazdagítja.  
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D/ feladatul adja  
A Komáromi Városi Hivatalnak 
 
Hogy az elfogadott határozat minden érintett állami szervhez juttassa el írott formában.  
 
Határidı: 2011. december 15.  
Megbízott: a városi hivatal elöljárója   
bod D vyčiarknuť 
 
Pre nezrovnalosti v jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch sa k tomuto bodu vrátime 
 
K bodu číslo 5 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
 
TE-555 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 
 
Slovo pre Ing. Zuzanu Hervayovú, riaditeľku zariadenia pre seniorov 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :23   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Slovo pre Vince Feketeho, riaditeľa ZUŠ  
/Výsledok hlasovania č. 8/:  Za  :23   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Pozmeňujúci návrh László Gyırfyho v mene SMK zvýšiť rozpočet ZUŠ o 10 tis. eur na ťarchu 
Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - predkladateľom akceptované. 
 
Pozmeňujúci návrh Imrich Dubány  
/Výsledok hlasovania č. 9/:  Za  :12   
     Proti  :2 

Zdržal sa :6 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený 

 
TE-553 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2011 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :21 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 6 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciac h 
 
TE-562 MUDr. Peter Stráňovský - žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove 
Dôstojníckeho pavilónu  
/Výsledok hlasovania č. 11/:  Za  :15   
     Proti  :0 

Zdržal sa :5 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený 
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K bodu číslo 7 Návrh MsÚ na uznesenie k návrhu na prevod pr ojektových dokumentácií k 
novému dunajskému mostu do vlastníctva SSC Bratisla va 

 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 8 Návrh zmeny Zria ďovacej listiny Comorra Servis príspevková organizác ia 

 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  Za  :20   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený 

 
Opakovane k bodu číslo 4 Boldoghy Olivér - zbavenie ob čianstva SR 
 
Pozmeňujúci návrh K. Glič  
 „MZ v Komárne podporuje všetky snahy o získanie dvojitého občianstva, ktoré by riešilo 
problémy mnohých občanov tohto regiónu. MZ v Komárne preto podporí všetky iniciatívy 
smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorého riešenie je však v rukách vlády SR 
a kompetentných orgánov EÚ. Preto tieto inštitúcie vyzývame k rýchlemu vyriešeniu tohto 
problému.“ 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  Za  :5   
     Proti  :0 

Zdržal sa :13 
Nehlasoval :2 
Prítomní :20 návrh nie je schválený 

 
Pozmeňujúci návrh Mária Kanthová  
/Výsledok hlasovania č. 15/:  Za  :5   
     Proti  :0 

Zdržal sa :13 
Nehlasoval :2 
Prítomní :20 návrh nie je schválený 

 
Hlasovanie o tom, ktorým úradom to bude zaslané   
/Výsledok hlasovania č. 16/:  Za  :16   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh je schválený 

 
Pozmeňujúci návrh B. Keszegha 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :20 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 9 Rôzne 
 
B. Szabó  – ďakujem za slovo, ja sa nebudem pýtať, ale požiadam kolegov poslancov, ubehlo 
dosť veľa času odvtedy, čo bolo treba odovzdať majetkové priznania, potom sme listom vyzvali 
tých kolegov, ktorí tam mali nejaké problémy. A teraz, bohužiaľ nemám to u seba, ale napadlo 
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mi to, lebo sa blížime ku koncu roka, aby ste si to pozreli, nieže z toho bude nejaký problém, 
lebo sú tam takí, ktorí toto nedotiahli do konca.  
I. Dubány  – moja otázka sa týka stavu polikliniky či ju už mesto prevzalo. Ak už áno, tak by bolo 
dobré pred zimou ešte vykonať tie najpotrebnejšie opatrenia ako je zatvorenie a zaklincovanie 
okien, pozrieť si strechu, že v akom je stave, aby budova, ktorá je už možno naša, utrpela ešte 
väčšie škody počas zimy. Na rade som sa opýtal, či sú pozvaní riaditelia mestských organizácií 
a neviem akceptovať, že jeden riaditeľ, keď rokujeme o veľkých peniazoch, nie je schopný 
zotrvať na zastupiteľstve, možno by nás pár slovami presvedčil, že na čo sú mu peniaze. Veľmi 
pekne poprosím pána prednostu, aby ich nabudúce pozval písomne.  
É. Hortai  – ja tlmočím žiadosť pani poslankyne Ágnes Héder, v akom stave je žiadosť UJS 
o výpožičku volejbalovej haly? Králik TV – videozáznam z tohto zasadnutia sa vyhotovuje 
z poverenia mesta, však? Dobre, lebo odznelo, že mesto aj všetkých môže zasiahnuť obvinenie 
vtedy, ak reklamné a podnikateľské aktivity spoja, tieto záznamy sa nachádzajú aj na 
internetovej stránke Králik TV? Ja by som chcela objasniť toľko, že je daný zamestnanec 
mestského úradu, ktorý počas svojej pracovnej doby z poverenia mesta vyhotovuje záznamy zo 
zastupiteľstva a jeho podnikateľská aktivita je v podstate zhodná s jeho pracovnou náplňou na 
úrade, je to otázka zákona o výkone práce vo verejnom záujme. A to, čo potom ako 
zamestnanec mesta vyhotoví, výsledok tejto práce využije vo svojich podnikateľských 
aktivitách. A to, že na jeho podnikateľskú stránku sa vieme preklikať cez stránku mesta, je len 
detail toho, čo nakoniec aj dali do poriadku a Imre Andruskó ešte predtým ako sa o tom zmienil, 
ich na to upozornil.  
V. Novák  – zasadnutia MZ sú verejné, minule, nechcem menovať, tu bolo viac ľudí s kamerami. 
Ešte raz hovorím, ak by sa tejto úlohy ujala mestská televízia, nerobil by to Králik Róbert, 
pretože on to nerobí pre peniaze a zisk je smiešny. Čo sa týka pána Pézmana, ja som nechcel 
naznačovať žiadnu paralelu, ale jeden poslanec vyhlásil, že mesto nikdy nemalo hovorcu ale 
malo, len nie v zamestnaneckom pomere. Toto sme chceli korigovať, ale toto v televízii už nikto 
nebude pretriasať.  
A. Marek  – volejbalová hala, ak ju prevezme UJS, tak by ju používali len oni a nám teda 
nestačí, ak pre komárňanských športovcov zostane len športová hala. Dohodli sme si stretnutie 
na budúci týždeň, kde preberieme podrobnejšie tieto veci, aby tam mohli chodiť aj ostatní 
športovci. V lete to preto súrili, lebo sa chceli uchádzať o nejaké fondy.  
K. Gli č – ďakujem, že ste podporili môj návrh na uznesenie a ďakujem aj tým, ktorí sa zdržali. 
A teraz by som chcel dať otázku pánovi primátorovi, ale predtým mi dovoľte pár slov, ktoré 
súvisia s mojou otázkou. Myslím si, že založenie firmy Viator v minulosti nebola zlá myšlienka. 
Bola to racionálna myšlienka, čoho dôkazom je to, že všetky kúpaliská v širokom okolí sú 
právnickými osobami, napr. Štúrovo, Veľký Meder, Komárom Comthermal. Myšlienka to bola 
dobrá, transformáciu majetku mesta z firmy Viator do firmy Comorra Servis pokladám za 
vyvrcholenie priam nekompetentného prístupu k rozvoju cestovného ruchu v našom meste, 
ktorého rozvoj sa týmto dostal na vedľajšiu koľaj. Verím, že cestovný ruch budeme vedieť 
vyriešiť, ale podotýkam, jedine spoločnými silami, to bolo krédo za socializmu, ale myslím, že 
v tomto smere to platí. A teraz tá otázka – či bude podpísaná zmluva s firmou Kneizel, či je 
okolo toho nejaký problém, lebo teraz by už nemal byť žiadny problém, aby dostal povolenie na 
prevádzkovanie.  
A. Marek  – ešte nemáme dotiahnuté právne veci ohľadom kúpaliska.  
B. Szabó  – musíme vyriešiť jednu dôležitú záležitosť, pán poslanec Bača sa zdržiava 
v zahraničí a predtým ako odcestoval, nepoveril nikoho zastupovaním vo veciach komisie 
rozvoja mesta. Keďže nie sú podpredsedovia komisií, keďže tí sa schvaľujú uznesením a zatiaľ 
sa nezrodilo politické rozhodnutie, tak vás žiadam o schválenie zastupovania J. Baču Štefanom 
Bendem mladším, aby mohol zvolať zasadnutie komisie.  
Š. Bende ml.  – chcel by som navrhnúť, ak by som nebol zvolený, tak by sme s kolegyňou 
Kanthovou. Poverenie prijmem len na zvolanie tejto jednej komisie.  
I. Andruskó  – chcel som reagovať na JUDr. Hortai, ale toto je nový bod. Aj teraz trvám na tom, 
že v starej štruktúre nebola funkcia hovorcu. Mesačná odmena mandatára bola 17 tis. Sk, ja 
som uviedol, že tento hovorca nás stojí oveľa viac, to znamená, že mesačne stojí 23 tis. Sk. 
Školské rady, aj tam by sme sa určite vedeli dohodnúť o rozdelení, z našej strany sme naznačili 
ochotu rokovať, ale nikto nás neoslovil.  



 

 10 

L. Gyırfy  – vyslovene ma prekvapila tá mandátna zmluva. Musím povedať, že Béla Keszegh 
má pravdu, že nie je dobré zakaždým vyťahovať nejaké záležitosti z minulosti. Nevedel som ani 
o tomto, je to zaujímavá vec. Nikto sa nepýtal na bývalého mandatára, vyťahoval sa len tento 
hovorca aj s jeho platom a so všetkým.  
É. Hortai  – bola položená otázka a pán primátor povedal niečo, čo doteraz hovoril niekto iný, 
a on teraz povedal, že haha, vy ste teraz koho právnym zástupcom? Táto otázka tu rezonuje, 
ak sú nejaké skryté veci, predložte to a nie po jednom vyťahovať z klobúku.  
 
K bodu číslo 10 Záver 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek oznámil termín ďalšieho zasadnutia MZ, ktoré bude 15. 
decembra a poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
 poverený prednosta MsÚ                primátor mesta 
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Ing. Gabriel Dékány 
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JUDr. Éva Hortai 

Zapísala: Viktória Mala 


