MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 80671/57017/ZASKN/2016

Komárno, 21. decembra 2016

Zápisnica
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 21. decembra 2016 (v mimoriadnom termíne)

K bodu číslo 1 – Otvorenie
28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 14.08 hod. otvoril a viedol Ing.
László Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou
zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: ospravedlnil sa Zsolt Feszty, MUDr. Tibor
Bastrnák, Ing. Zsolt Balogh, Ing. Ladislav Domonkos. Neskorší príchod ohlásil: 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: 17. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Mgr. Tímea Szénássy,
- MUDr. Anton Marek.

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1114/2016)
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L. Stubendek – ..... návrh je prijatý, ďakujem. Teda overovateľmi zápisnice sú Mgr. Tímea
Szénássy a MUDr. Anton Marek. Pred tým, ako by som otvoril diskusiu musím povedať, že
dnešné zasadnutie bolo navrhnuté s prejednaním dvoch bodov. Vzhľadom na to, že pri
schválení rozpočtu sa vyskytli určité problémy, preto som zvolal Radu pri MZ. Musím však
povedať, že nebola uznášaniaschopná. Práve preto ako predkladateľ navrhujem body
rokovania nasledovne:
1. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a predbežný návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019 – TE 1027/2016,
2. Upozornenie prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 na Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.
29/2015 a iné – TE 1121/2016,
3. Prejednanie vzdanie sa funkcie členov predstavenstva KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie Mesta Komárno, a.s. – 1123/2016.
V spojitosti s bodom rokovania k návrhu rozpočtu sme od pána poslanca JUDr. Tamása
Vargu obdržali návrh. Teraz však žiadam, aby ste sa vyjadrili k bodom rokovania. Otváram
rozpravu ohľadom programu. Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Zahlásili sa traja. Slovo má
pán poslanec Imre Andruskó. Pán poslanec JUDr. Tamás Varga je zahlásený samozrejme
riadne, nie faktickou poznámkou, ako to ukazuje obrazovka. Žiadam informatikov, aby na to
dohliadli. Slovo má pán poslanec Imre Andruskó. Prosím sledujte, sledujme jeden na
druhého!
I. Andruskó – ..... vážený pán primátor, vážení kolegovia! Chcel by som tlmočiť z nášho
Rokovacieho poriadku, z bodu 4 § 4. Keď primátor zvolá zasadnutie MZ, tak súčasťou
programu sú interpelácie a kontrola plnenia uznesení, ktoré nie sú vecou hlasovania. Toto si
nevymýšľam ja, obsahuje to Rokovací poriadok. Ďalej Rokovací poriadok obsahuje, že
v čase od 16.00 hod. do 16.30 hod. je čas pre obyvateľov, ktorí si myslia, že by radi prišli na
zasadnutie a niečo radi povedali. Toto nie je pokračovanie zasadnutia, ale je celkom nové
zasadnutie. Teda tak ako to naznačila minule aj JUDr. Horai, súčasťou rokovania by mal byť
vyhradený čas pre obyvateľov od 16.00 hod. samozrejme len vtedy, keď zasadnutie dovtedy
potrvá. Keď však áno, tak majú možnosť obyvatelia prísť. Keď budú chcieť tak môžu dostať
slovo, a aj niečo povedať. Keď nikto nepríde, tak nikto slovo nedostane. Pán primátor, toto
nie je žiadosť z mojej strany. Ja žiadam len to, aby bol dodržaný Rokovací poriadok. Aj vtedy
sme uviedli, že tento Rokovací poriadok nie je dosť upresnený a je problematický, a ako
môžeme vidieť, ani tieto body teraz nie sú zaradené do programu rokovania. Žiadam ťa pán
primátor, lebo na základe Rokovacieho poriadku by si tieto body mal zaradiť do programu.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem za pripomienku a upozornenie. Pán poslanec Ondrej Gajdáč.
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,
vážení prítomní. Ja len takú otázku mám, či je ten materiál ..... Pán primátor, ten materiál čo
sme obdržali je prakticky veľmi chabý. Okrem toho čo tam je, je tam aktuálne záležitosti vo
veci KOMVaK-u, čo budeme riešiť čo sa týka aktuálnych záležitostí konkrétnejšie, lebo
neviem koľko je tam. Personálne záležitosti alebo niečo iné, lebo ešte žiadny iný materiál
k tomu nemáme.
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L. Stubendek – ..... hlavne aktuálne personálne otázky. Pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – ..... chcela by som upozorniť pána primátora, že na základe platného
Rokovacieho poriadku treba pozmeňujúce návrhy predložiť 3 hodiny pred zasadnutím MZ,
o ktorých potom môže dať hlasovať pán primátor. Teraz však nie je taká kategória, že
predkladateľ môže riešiť, alebo doplniť návrh programu. Preto by som bola veľmi rada, keby
v nasledujúcom období venovali väčšiu pozornosť dodržaniu Rokovacieho poriadku, nakoľko
na základe zákona po schválení Rokovacieho poriadku ďalšie úkony MZ spadajú pod právne
rozhodnutia, a keď nie sú dodržané, tak sa porušuje zákon. Tak ako to odznelo aj na
začiatku, že predkladateľ môže rozšíriť program rokovania hocijakým bodom, tak na toto sa
to nevzťahuje. Takéto nie je uvedené nikde v Rokovacom poriadku. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem za upozornenie. Bolo zvolané zasadnutie Rady MZ
v mimoriadnom termíne práve preto, aby sme odstránili nedostatky vzniknuté pri schválení
rozpočtu. Slovo má pán poslanec Tamás Varga.
T. Varga – ..... chcel by som sa len spýtať, že na základe Rokovacieho poriadku som svoj
pozmeňujúci návrh predložil 3 hodiny pred zasadnutím, a to ešte aj omnoho skôr. Budem to
musieť žiadať aj slovne, alebo postačí to takto?
L. Stubendek – ..... nerozumiem.
T. Varga – ..... teda slovne nebudem musieť žiadať pozmeňujúci návrh?
L. Stubendek – ..... nie. Samozrejme si to takto len utvrdil, ale nie. Ja som to samozrejme aj
prečítal. Ešte niečo pán poslanec Imre Andruskó?
I. Andruskó – ..... reagoval by som len na svojho poslaneckého kolegu, nakoľko ten bod
obsahuje dva rozdielne tvrdenia. Keď som to žiadal ja, tak som to žiadal tak, aby sme
nemuseli návrh predložiť 3 hodiny pred zasadnutím. Kto chce, tak to môže podať, ja s tým
nemám žiaden problém, ale keď iný chce, tak svoj návrh predloží tu na zasadnutí MZ. Prax
utvrdzuje teraz aj to, že pán primátor chce teraz niečo predložiť, ale nemá na to možnosť.
Tento bod by sme si mali vyjasniť, nakoľko tie dve vety sa navzájom priečia. Alebo len 3
hodiny pred, alebo by to bola len možnosť, že to niekto tu môže predložiť. Avšak keď chce,
tak to môže odoslať aj tri hodiny pred zasadnutím. Pán primátor žiadam ťa, aby si to
prekonzultoval s právnikmi, lebo tieto dve vety sa navzájom priečia a bude to vyvolávať
problémy v dlhodobej práci MZ. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Je to uvedené aj v zápisnici. V poriadku, ďakujem
pekne. Žiadam vážené MZ, aby hlasovalo o troch programových bodoch, problematike
rozpočtu, upozornenie prokurátora a aktuálne otázky KOMVaK-u. Kto s tým súhlasí?
/Výsledok hlasovania č. 2/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1115/2016)
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Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a predbežný návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019 – TE 1027/2016
3. Upozornenie prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 na Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.
29/2015 a iné – TE 1121/2016
4. Prejednanie vzdanie sa funkcie členov predstavenstva KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie Mesta Komárno, a.s. – 1123/2016
5. Záver
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Pri schválení rozpočtu sa vyskytli určité formálne
a iné chyby v zápisnici, respektíve v sformulovaní návrhu uznesenia a následne jeho
vyhotovení. Preto bolo veľmi dôležité, aby sme sa k tomuto vrátili a poprosím pána
vedúceho, pána Ing. Kóňu, aby vysvetlil všetkým nám o čo sa jedná. Po tom samozrejme
otvorím rozpravu. Bola konzultácia aj s vedúcim finančnej komisie, ale na všetko príde rad.
Pán inžinier, máš slovo.

K bodu číslo 2 – Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a
predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019 – TE
1027/2016
B. Kóňa – ..... dobrý deň prajem. Dovoľte mi, aby som vlastne vošiel do programu, o ktorom
sme už minule debatovali, a to je rozpočet na roky 2017-2019. Nebudem samozrejme
uvádzať ešte raz, nebudem ešte raz vysvetľovať, vrátim sa len k samotnému rokovaniu. To
znamená, že bolo tu viacero poslaneckých návrhov na rôzne zmeny, presuny, atď. Ja by
som sa dotkol len vecí, ktoré závažne zmenili situáciu, ktoré potom viedlo k prijatiu
uznesenia, ktoré samo o sebe bolo špatne napísané číselne. V jednom poslaneckom návrhu
bolo písané, že znižujeme z kapitálových výdavkov nákup motorového vozidla 13 tis. eur.
Takáto položka v návrhu rozpočtu vôbec nebola, to znamená, že nemohli sme ani v tomto
návrhu zobrať niečo, čo tam nebolo. V ďalších dvoch poslaneckých návrhoch bolo hýbané
s položkou, ktorá sa schvaľovala na tom istom zastupiteľstve. Je síce pravda, že týždeň pred
tým, ale to isté zastupiteľstvo. To znamená, vy ste schválili 250 tis. na havarijné požiadavky
KOMVaK-u, vodárenského majetku a v dvoch poslaneckých návrhoch sa objavilo v jednom
prípade, že sa presúva z tých 250 tis., 232 tis. do kapitoly 4.2., ktorá tiež tá položka 4.2. nie
je celkom výstižná. Druhé bolo tak isto vykrývanie 15 tis. z tejto položky na navýšenie miezd
o 115 tis. eur, ktoré bola tu požiadavka. Takže toto boli základné veci, ktoré samozrejme
v konečných číslach už rozhodovali. My sme potom ako upravovali tu, iste si spomeniete na
poslednú chvíľu čísla po týchto, ale tie čísla potom samozrejme už nesedia. Aj samotné
uznesenie, ktoré je už presne špecifikované na čísla, aké, koľko sú príjmy, koľko sú výdaje
nesedí. Preto z týchto dôvodov sme dali doporučenie, že jednoducho návrh toho uznesenia
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napriek tomu, že bol schválený nemôže byť. To znamená, že to je jedno vysvetlenie.
K samotnému ešte materiálu by som ešte povedal, že v tabuľkách ktoré máte aj na CD
v jednej maličkej položke je formálna chyba. Ja len pripomeniem, že sú to kapitálové
príjmy. Všetky stĺpce sú správne označené v celom rozpočte, ktorý ste dostali, to
znamená od roku 2014-2019, akurát v hlavičke tejto malej položky je to posunuté. To
znamená, to by som len poprosil, formálne je to naozaj len pri prepisovaní. To
znamená, že je tam dvakrát písané rok 2014, a potom je to po roku presúvané. Takže
toto je formalita, len aby ste vy mali tú informáciu. To znamená vrátime sa k tomuto. My,
aby sme vyšli v ústrety k všetkým tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré ste vy už odsúhlasili,
aby sme nepovedali, že to je všetko zabudnuté sme pripravili taký informatívny návrh
rozpočtu, ktorý už zohľadňoval schválené veci, ktoré vy ste schválili. To znamená, že sme
potom vám ešte včera rozposlali návrh, ktorý v jednom stĺpci už zohľadňuje všetky vami
schválené pozmeňujúce návrhy. Nie sú tam akurát tie návrhy, ktoré som tu spomenul, alebo
ktoré ste neodsúhlasili. Takže v podstate nám tam zostáva tých 115 tis., ktoré bol tu
pripravený aj predložený minulý týždeň návrh, ale o ktorom sa už nehlasovalo. To bol tiež
poslanecký návrh, lebo pred tým bol tiež schválený, ale ten nesedí. Takže o tomto bude
určite teda rozprávať, určite sa vrátime k tej položke 235 tis. S pánom poslancom Szabóm
sme prešli a sme sa zhodli že určite to bude výstižnejšie dať do inej kapitoly. Takže pán
poslanec pokiaľ s tým vystúpi, tak toto zostáva tak isto ešte otvorená záležitosť. Samozrejme
vy máte priestor na ďalšie zásahy, ale toto som si dovolil povedať, že minule čo sa
vyčerpalo, všetko čo sa odsúhlasilo informatívne máte uvedené v tom materiály, čo sme
posielali a tie ďalšie som sa snažil vysvetliť, aj aké by bolo riešenie ďalej. Ak budú otázky,
veľmi rád zodpoviem. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pán vedúci, pán inžinier. Teraz poprosím pána vedúceho
finančnej komisie, pán Béla Szabó, pán predseda.
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Komisia naozaj nezasadala, ale ani
nemohla, nakoľko za toto krátke obdobie sa nedá. Tak ako povedal vedúci odboru, ja som
bol včera na úrade a tieto problematické veci sme prebrali. V podstate treba rozpočet vetovať
preto, lebo sa zmenili celkové čísla. Teda problém je s celkovými číslami. Pravda je však aj
tá, čo muž aj odznelo, že niektoré sumy by sa mali preradiť do iných položiek. Pokúsim sa
teraz sformulovať moje návrhy k návrhu, ktorý je už predložený pred nami. Návrhy iných,
ktoré už boli schválené už nespomeniem, s tým sa už nebudem zaoberať. Najprv by som sa
vyjadril v spojitosti s KOMVaK-om, čo sa týka havarijnej opravy. Pôvodným cieľom bolo to,
aby to nebolo zahrnuté do kapitálových výdavkov, ale do položky Investície, nakoľko sa to
celé môže obrátiť naopak. Keď bude treba vykonať opravu v takej výške, a keď musia byť
zaradené do kapitálových výdavkov, tak to počas roka kľudne môžeme preradiť do
kapitálových výdavkov na ťarchu tejto istej položky. Ja som vtedy rozprával o sume 235 tis.
eur, nakoľko sme sa snažili vytvoriť finančné krytie na zvýšenie miezd. To bol prvý návrh
a toto je druhý. Teraz keď si prezerám návrh Programového rozpočtu, ktorý je pred nami
musím povedať, že do toho nie je zapracovaný ani jeden, ani druhý návrh, ale suma je tu
uvedená v hodnote 250 tis. eur. Teraz však neviem urobiť nič iné, len týchto 250 tis. eur
z kapitálových výdavkov 8.3. preradíme do 8.6.4. – Rozvoja mesta, kde by to figurovalo ako
havarijné opravy v hodnote 250 tis. eur, tak ako je to v rozpočte. Musím však v každom
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prípade povedať, že je jedno či tam figuruje 235 alebo 250, lebo MZ schválilo 270 minulý
týždeň pri schvaľovaní uznesenia v spojitosti s KOMVaK-om. Avšak rozpočet nebol k tomu
upravený. Samozrejme keď bude potrebné, tieto zmeny sa môžu vykonať aj počas roka.
Teraz viem podať návrh na zmenu len k predloženému návrhu. Ešte raz zdôrazňujem,
že 250 tis. preložíme z 8.3. – Investícií do 8.6.4. – Rozvoja mesta. Nadväzuje na to aj tých
115 tis., vykrytie miezd zamestnancov. My sme sa s vedúcim rozprávali aj o tomto, avšak ja
s tým v celku súhlasiť neviem. Napísal som k tomu aj pozmeňujúci návrh, ktorý som aj
rozdal, rozposlal mailom každému, aj pánovi primátorovi i keď to nespomenul, ale je to
jedno. Rozdiel je v ňom oproti návrhu úradu v tom, že som neodpočítal 10 tis. eur od
Comorra Servisu, nakoľko Comorra Servis musí tak isto na základe zákona zvyšovať mzdy
vo svojej hlavnej činnosti, čo je vlastne napojené na rozpočet. V rámci úradu už vykonáme
skoro 200 tis. eur zvýšenie výšky miezd zamestnancov, a od našej spoločnosti zoberieme aj
tých 10 tis. Teda toto nie je niekde celkom v poriadku. Ostatné položky v tomto
pozmeňujúcom návrhu sú na 90% také isté, ako chcel aj úrad. Spomenul by som to auto.
Problém bol v tom taký, že neodznelo, a práve kolega pán poslanec Gajdáč bol ten, kto sa
na to spýtal, že či nechceme kúpiť auto od spoločnosti KOMVaK. Odpoveď však na to
neodznela. Keby to vtedy odznelo, tak by to určite nebolo zapracované minule do návrhu
uznesenia. Teda s týmito dvoma pozmeňujúcimi návrhmi je v poriadku krytie 115 tis.
a kategória opravy spoločnosti KOMVaK. Ostatné pán Ing. Kóňa upresnil. Teda tie hodnoty,
ktoré figurovali v návrhu Tímei Szénássy, že zvýšenie daní za nehnuteľnosť o 150 tis., ja sa
na to nepamätám, ale že to vraj odznelo tak, ale na papieri bolo uvedených 158 niekoľko tis.
eur. Z tohto sa však nakoniec vykľul ten rozdiel. K tomuto môže prísť aj návrh pána poslanca
Vargu, ktorý tak isto rozposlal každému svoj návrh ohľadom prebytku v hodnote 10 tis., čo
dozaista povie Tamás tak, ako to bude on chcieť. Takto sa môže potom rozpočet dať na
správnu mieru. Avšak v závislosti od tohto sa môže vyskytnúť aj počas roka viackrát, že
budeme musieť rozpočet meniť, nakoľko to sa nemôže vylúčiť. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pán predseda. Pravda je naozaj tá, že sa k rozpočtu môžeme
kedykoľvek vrátiť a zmeniť. Teda pán poslanec Béla Szabó sa k tomu vyjadril jednak ako
predseda finančnej komisie, ale aj ako poslanec, ktorý podal svoj pozmeňujúci návrh.
Otváram rozpravu. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do diskusie. Teda Imre Andruskó, Éva
Hortai, František Rajko a Tamás Varga. Slovo má pán poslanec Imre Andruskó.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O 14.28 hod. prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende
I. Andruskó – ..... nakoľko je znova otvorený rozpočet a návrh na zmenu môže podať každý,
mal by som pozmeňujúci návrh. Chcel by som znova predložiť Vernostnú kartu. Položky
by som menil v tom zmysle, že položku 1.1 – prevádzkové náklady MsÚ by som znížil o 10
tis. eur, položku 5.9. – Komárňanské dni by som znížil o 10 tis. eur a položku 2.5. –
Vernostná karta by som navýšil o tých 20 tis. eur. Pozmeňujúci návrh odovzdám aj písomne.
Žiadal by som dať o tomto hlasovať. Ďakujem......
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F. Rajko – ..... žiaľ na minulom zasadnutí MZ kvôli malej technickej chybe sa o mojich dvoch
návrhoch hlasovalo naraz. Po ukončení zasadnutia ma pozastavili niektorí poslanecký
kolegovia, prečo som svoj návrh nepodal zvlášť, lebo niektoré by vedeli podporiť.
Preto by som chcel znova predložiť svoj návrh. Položku 5.2 – MsKS navrhujem znížiť
z 230 tis. eur na 220 tis. eur, a o tých 10 tis. eur zvýšiť kapitolu 8.3 – Rozvoj mesta..... ďalej
položku 5.3. – COM-MÉDIA znížiť zo 135 tis. eur na 100 tis. eur, a o tých 35 tis. eur zvýšiť
kapitolu 8.3. – Rozvoj mesta.....
T. Varga – ..... navrhol by som preložiť 10 tis. eur na zvýšenie miezd MP na rok 2017. Svoj
pozmeňujúci návrh som rozposlal pánovi primátorovi a všetkým kolegom, preto ho
neprečítam, len prvú vetu. Schvaľuje zmenu návrhu výdavkov v návrhu Programového
rozpočtu na rok 2017, zvýšenie miezd, program 3.1. – Mestská polícia o sumu 10 tis. eur.
O tomto by som žiadal dať hlasovať. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... hlasovať budeme v poradí najprv o 1. návrhu pána poslanca Szabóa,
ktorý prečítam. Tento návrh bol odovzdaný aj písomnou formou. MZ v Komárne schvaľuje
zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 nasledovne:.... Má to však
každý pred sebou a vie si to odsledovať. V bode B/ zase žiada primátora postupovať
v zmysle bodu A/. Budem hlasovať o tomto. Vážené zastupiteľstvo prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 3/: ANULOVANÉ HLASOVANIE
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa k návrhu Programového rozpočtu na
roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 –
zmena, presun výdavkov programov 1.1, 1.5, 1.5, 8.3, 4.2, 4.2, 4.2, 8.6.3, 1.1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Nasledujúci návrh pána poslanca Bélu Szabóa je tak
isto rozdaný. Za A/ schvaľuje zmenu, presun výdavkov návrhu programového rozpočtu na
rok 2017 nasledovne. Je tam od jedna až deväť bodov. Každý to dostal. Jedná sa o 115 tis.
eur. Je to každému jasné. Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 4/: ANULOVANÉ HLASOVANIE
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa k návrhu Programového rozpočtu na
roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 –
zmena, presun výdavkov programu – 115 tis. eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
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Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý
(po odhlasovaní materiálu prebiehala diskusia)
O 14.59 hod. prišiel poslanec MUDr. Zoltán Benyó.
L. Stubendek – ..... po prekonzultovaní s predkladateľom anulujem predchádzajúce
dve hlasovania a dávam znova hlasovať o predložených dvoch návrhoch. Na základe
dohody s predkladateľom by som chcel dať hlasovať o tom tak, ako to on predložil. Teda 1.
hlasovanie bude nasledovne. „Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa. Tu sa jedná
o položku 115 tis. eur. Návrh je rozdaný každému? Ja tam nedovidím. Je to jasné každému?
Jedná sa o body programov 1.1, 1.5, 1.5, 8.3, 4.2, 4.2, 4.2, 8.6.3 a 1.1. Teda môžeme
hlasovať? V poriadku, prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 5/:
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa k návrhu Programového rozpočtu na
roky 2017 – 2019 na zmenu a presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 –
zmena, presun výdavkov programov 1.1, 1.5, 1.5, 8.3, 4.2, 4.2, 4.2, 8.6.3, 1.1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... prosím hlasujme o nasledujúcom návrhu. „Mestské zastupiteľstvo
v Komárne za A/ schvaľuje zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017
nasledovne: 8.3 – Investície do vodárenského majetku + havárie, - 250 tis. eur, 8.6.4 –
Havarijné opravy vodárenského majetku, + 250 tis. eur, spolu 0,- eur. Za B/ žiada primátora
mesta Komárno postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia“. Vieme o čom budeme
hlasovať. Vážené zastupiteľstvo prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 6/:
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa k návrhu Programového rozpočtu na
roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 –
zmena, presun výdavkov programov 8.3, 8.6.4 – 250 tis. eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 12
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ..... nasledujúci je návrh pána poslanca Andruskóa, ktorý odovzdal jeden
návrh. Pán poslanec poprípade poprosím aj tvoju pomoc. „1.1 – Prevádzkové náklady MÚ,
- 10 tis. eur, 5.9 – Komárňanské dni, - 10 tis. eur, 2.5 – Vernostná karta, + 20 tis. eur“. Vie
každý o čom budeme hlasovať? Prosím hlasujeme.
/Výsledok hlasovania č. 7/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k návrhu Programového rozpočtu
na roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017
– zmena, presun výdavkov programov 1.1 – Prevádzkové náklady MÚ, - 10 tis. eur, 5.9
– Komárňanské dni, - 10 tis. eur, 2.5 – Vernostná karta, + 20 tis. eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 8
Proti: 2
Zdržal sa: 11
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ..... nasledujúci je návrh pána poslanca Rajkóa, ktorý mal dva návrhy, ktoré
sú vlastne rozdelené na dve časti z pôvodného jedného návrhu. Máme tu dva návrhu,
prosím povedať o ktorom budeme hlasovať najprv, aby sme sa nedostali do takej situácie,
ako pred chvíľou. Ktorý bol tvoj prvý? 5.2 – MsKS? MsKS znížiť z 230 tis. na 220 tis. Je to
jasné? Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Františka Rajkóa k návrhu Programového rozpočtu
na roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017
– zmena, presun výdavkov programu 5.2 – MsKS znížiť z 230 tis. eur na 220 tis. eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 16
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý
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L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Nasledujúci je návrh 5.3 – COM-MÉDIA znížiť z 135
tis. na 100 tis., a o 35 tis. eur zvýšiť kapitolu 8.3 – Rozvoj mesta. Nikto nemá otázky? Je to
jednoznačné. Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 9/:
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Františka Rajkóa k návrhu Programového rozpočtu
na roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017
– zmena, presun výdavkov programu 5.3. – COM-Média znížiť zo 135 tis. eur na 100 tis.
eur, a o 35 tis. eur zvýšiť kapitolu 8.3 – Rozvoj mesta
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 3
Proti: 2
Zdržal sa: 16
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Nasledujúci je návrh pána poslanca Tamása Vargu,
ktorý obdržal každý. Pán poslanec navrhuje 10 tis. eur pre Mestskú políciu. Návrh je pred
každým, teda každý vie o čom budeme hlasovať. Áno? V poriadku. Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 10/:
pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Tamás Varga k návrhu Programového rozpočtu na
roky 2017 – 2019 na zmenu, presun výdavkov Programového rozpočtu na rok 2017 –
zmena, presun výdavkov programu 3.1 – Mestská polícia – zvýšenie miezd o 10 tis. eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďakujem pekne. Hlasovalo o všetkých pozmeňujúcich
návrhoch. Teraz by sme mali hlasovať o celom rozpočte. Žiadam pána Kóňu, aby zhrnul
a prečítal celé uznesenie.
B. Kóňa – ..... ja to celé prečítam. Mali sme varianty, či bude rozpočet schodkový, alebo či
bude prebytkový, alebo vyrovnaný. Týmto hlasovaním je vyrovnaný bežný rozpočet. Teda
návrh na uznesenie je:
„Návrh na uznesenie
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017
a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019
10
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. decembra 2016 (v mimoriadnom termíne)

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2017 ako vyrovnaný rozpočet, na strane
príjmov a na strane výdavkov vo výške 20 885 898 eur (príloha č. 1 a č. 2 tvorí prílohu
tohto uznesenia),

B/

berie na vedomie
1. Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2018, ako vyrovnaný rozpočet na
strane príjmov a výdavkov vo výške 20 915 852 eur,
2. Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2019, ako vyrovnaný rozpočet na
strane príjmov a výdavkov vo výške 21 580 697 eur,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
1.

dodržať výdavky jednotlivých programov ako záväzné limity na rok 2017,

2.

postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.“

L. Stubendek – ..... ďakujem. Prosím hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 11/:
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a predbežný návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019 s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1116/2016)

L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo ďakujem za vašu prácu.
Nasledujúci bod programu je Upozornenie prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 na Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady. Poprosím pána prednostu, aby predložil materiál a návrh na uznesenie.
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K bodu číslo 3 – Upozornenie prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 na Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno
č. 29/2015 a iné – TE 1121/2016
Dôvodová správa
Mestu Komárno dňa 06.12.2016 bolo doručené upozornenie prokurátora Okresnej
prokuratúry Komárno č. Pd 163/16/4401-3 zo dňa 5.12.2016 na Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.
29/2015 a iné.
Prokurátorka v bode A/ upozornenia uvádza, že podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom
zriadení obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie
nemôže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. V prvom rade
prokurátorka Okresnej prokuratúry Komárno konštatovala, že v procese prezentácie návrhu
VZN č. 29/2015 v postupe mesta Komárno zistila pochybenia spočívajúce v tom, že zo
žiadnych materiálov predložených mestom Komárno na preskúmanie nie je zistiteľné, kedy
bol návrh VZN č. 29/2015 zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
adrese mesta a či bola dodržaná lehota zverejnenia vyplývajúca z ust. § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení. Zo zápisnice o zasadnutí MZ dňa 10.12.2015 nie je zistiteľné, či
k návrhu boli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb.
Rozpor jednotlivých ustanovení VZN so zákonom č. 582/2004 Z.z. bol zistený
vyplývajúce z § 77 ods.2 písm. a)., ods. 3 ., §78 ods.1, ods. 4, § 79 ods. 1, § 80 ods. 1, § 82,
§ 83 ods. 1.
Nezákonnosť citovanej úpravy vo VZN spočíva v jej zmätočnosti, ktorá spôsobuje jej
nezrozumiteľnosť, a to v texte § 7 ods. 2, ods. 3, ods.4, ods.5, ods.6, § 7.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Komárno zároveň poukazuje na to, že v spornom
VZN je v článku 2 nezrozumiteľne upravená účinnosť nariadenia, resp. jeho určitých častí,
a to prihliadnutím na nesprávne použitie termínov „účinnosť“ a „platnosť“.
Prokurátorka v bode B/ upozornenia uvádza, že preskúmaním rozhodnutí o vyrubení
poplatku na rok 2016 z podania fyzických osôb poučenie v týchto rozhodnutí odporuje
zákonu č. 582/2004 Z.z.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry navrhuje prejednať toto upozornenie na zasadnutí
mestského zastupiteľstva a prijať k nemu uznesenie, či mestské zastupiteľstvo upozorneniu
vyhovuje alebo nevyhovuje. Ďalej navrhuje zohľadniť nedostatky v textovej časti tohto
upozornenia pri prijímaní nového VZN č.11/2016 ako aj prijať opatrenia, ktoré zabezpečia že
poučenie rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bude uvádzané v súlade so zákonom.
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme vyhovieť upozorneniu prokurátorky Okresnej
prokuratúry .
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 12/:
k upozorneniu prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 na Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 29/2015
a iné
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1117/2016)

K bodu číslo 4 – Prejednanie vzdanie sa funkcie členov predstavenstva KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s. – 1123/2016
Dňa 9.12.2016 bol doručený list Ing. Ladislava Domonkosa, trvale bytom ul. Móra
Krausza 597/14, Komárno-Nová Stráž o vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s.
Dňa 20.12.2016 bol doručený list Ing. Viktora Olláryho, trvale bytom Okružná cesta č. 23,
Komárno o vzdanie sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti KOMVaK-Vodárne
a kanalizácie Mesta Komárno, a.s..
Mesto Komárno je jediným akcionárom spoločnosti KOMVaK- Vodárne a kanalizácie
Mesta Komárno, a.s. so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno. Podľa § 11 ods. 4
písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu okrem iného vyhradené
aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. Podľa tretej časti článku 8 Stanov akciovej
spoločnosti do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti patrí vymenovanie, odvolanie
a odmeňovanie konateľov.
Vzhľadom k tomu, že Mesto Komárno je jediným akcionárom spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s., vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
Mesto Komárno, zastúpené primátorom mesta. Z dôvodu zvýšenia efektivity fungovania
spoločnosti ako aj transparentnosti navrhujeme schváliť uznesenie.
(po predložení materiálu odznela diskusia k bodu rokovania)
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I. Andruskó – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Do predstavenstva by som chcel
navrhnúť Ing. Petra Korpása. To znamená, že návrh na uznesenie by sa menilo tak, že pri
jednom členovi by sa dopísalo jedno meno, teda schvaľuje návrh na voľbu Ing. Petra
Korpása. Nepoznám osobné údaje Petra, ale si myslím, že ich predloží. Avšak toto nie sú
verejné údaje, preto nie je realizovateľné, že to len tak uvedie do televízie, lebo osobné
údaje by tu verejne na zasadnutí nemali odznieť, lebo nikoho do toho, kto má aké rodné
číslo, ale bydlisko. Teda ja by som chcel navrhnúť do tejto funkcie pána poslanca Ing. Petra
Korpása. Pán primátor žiadal by som ťa o tomto dať neskôr hlasovať.....
I. Knirs – ..... mal by som návrh na člena predstavenstva. Materiál bo rozdaný každému
jednému poslancovi. Do predstavenstva, ako člena by som chcel navrhnúť Ing. Róberta
Szabóa. V oblasti vodného hospodárstva je uznávaným odborníkom. Životopis v slovenskom
a maďarskom jazyku každý obdržal.....
B. Keszegh – ..... mal by som aj ja návrh na člena predstavenstva. Teraz odznel návrh
na odborníka v oblasti vodného hospodárstva. Ja si však myslím, že najväčšie výzvy
spoločnosti KOMVaK sú finančného charakteru. Teda treba tam dať na správnu mieru
finančné záležitosti a odborné znalosti zamestnancov v spoločnosti sú čiastočné, ale pravdu
povediac treba niečo začať s číslami, ktoré tam nie sú práve najkrajšie a sú škaredé. Je
veľmi dobré, keď niečo rozvíjame aj v Zlatnej na Ostrove, ale je veľmi dobré, keď je stavané
na taký finančný model, ktorý je aj fungujúci a mohol by som ešte vymenúvať. Vychádzajúc
z tohto by som tak isto chcel navrhnúť do predstavenstva jedného člena v osobe Ing.
Bohumíra Kóňu.....
L. Stubendek – ..... aby sme si upresnili, budeme hlasovať o troch menách. Tí dvaja, ktorí
dostanú najviac hlasov budú uvedený do návrhov. Ako prvý je návrh pána Ing. Petra
Korpása. Kto vie podporiť jeho vymenovanie? Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 13/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k návrhu na voľbu Ing. Petra
Korpása za člena predstavenstva KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďalším kandidátom je Ing. Róbert Szabó. Prosím
hlasujme.
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/Výsledok hlasovania č. 14/:
pozmeňujúci návrh zástupcu primátora PhDr. Imre Knirsa k návrhu na voľbu Ing.
Róberta Szabóa za člena predstavenstva KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárno a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 13
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Prosím hlasujme o ďalšom kandidátovi, ktorým je
Ing. Bohumír Kóňa. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 15/:
pozmeňujúci návrh zástupcu primátora Mgr. Bélu Keszegha k návrhu na voľbu Ing.
Bohumíra Kóňu za člena predstavenstva KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárno a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďakujem pekne. Vážené mestské zastupiteľstvo prosím
hlasujme o dvoch schválených menách. Prvý je návrh pána poslanca Andruskóa.
/Výsledok hlasovania č. 16/:
k vzdaniu sa Ing. Ladislava Domonkosa funkcie člena predstavenstva akciovej
spoločnosti KOMVaK a.s. a k návrhu na voľbu Ing. Petra Korpása za člena
predstavenstva KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1118/2016)
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L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďakujem. Hlasujme o ďalšom návrhu na uznesenie. MZ
berie na vedomie vzdanie sa Ing. Viktora Olláryho, za B/ schvaľuje návrh na voľbu Ing.
Bohumíra Kóňu, atď. osobné údaje, ktoré nemenujem. Prosím hlasujme.
É. Hortai – ..... prepáčte, ale pri predchádzajúcom hlasovaní neodznelo, že hlasujeme zvlášť
o jednotlivých návrhoch.
L. Stubendek – ..... ale odznelo.
É. Hortai – ..... tak žiadam, aby bolo moje hlasovanie opravené, lebo ja som si myslela, že
hlasujeme o obidvoch menách naraz.
L. Stubendek – ..... už sme to odhlasovali.
É. Hortai – ..... ja to žiadam napísať do zápisnice, lebo som sa pýtala, či o návrhoch
hlasujeme zvlášť, ale povedali že nie.....
L. Stubendek – ..... prosím napísať do zápisnice názor pani poslankyne.
É. Hortai – ..... nie môj názor, ale hlasovanie. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... sme v hlasovaní. Prosím hlasujme. Jedná sa o pána Ing. Bohumíra
Kóňu, ktorého meno som už uviedol v predložení návrhu.
/Výsledok hlasovania č. 17/:
k vzdaniu sa Ing. Viktora Olláryho funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti
KOMVaK a.s. a k návrhu na voľbu Ing. Bohumíra Kóňu za člena predstavenstva
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1119/2016)
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý, teda návrhy na uznesenia sú platné. Prosím pani
poslankyňa.
É. Hortai – ..... prosím ešte zistiť notárom, že tieto funkcie sú nezlučiteľné na základe
zákona, ako som to aj uviedla. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v poriadku, toto sa môže. Vážené zastupiteľstvo.
O. Gajdáč – ..... prepáč pán primátor, môžem mať otázku? Ukončili sme hlasovanie, môžem
mať otázku?
L. Stubendek – ..... áno ukončili sme, mimo môžeš.
O. Gajdáč – ..... chcel by som sa spýtať, kedy máš v pláne riešiť tieto personálne záležitosti?
L. Stubendek – ..... podľa zákona a podľa predpisov, a podľa stanov.
O. Gajdáč – ..... v poriadku, dobre.
L. Stubendek – ..... čo sme odhlasovali dodržím.
O. Gajdáč – ..... v piatok je valné zhromaždenie, to je zajtra.
L. Stubendek – ..... pozajtra.
O. Gajdáč – ..... otázka je, že ako to budeš riešiť pozajtra, lebo je už najvyšší čas.
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L. Stubendek – ..... ja budem konať podľa zákona.
O. Gajdáč – ..... dobre.
L. Stubendek – ..... v záujem toho čo som hovoril na začiatku.

K bodu číslo 5 – Záver
Pán primátor Ing. László Stubendek sa poďakoval prítomným za účasť a o 16.44 hod.
ukončil 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne). Na
záver pozval všetkých prítomných na slávnostnú recepciu z príležitosti ukončenia roka
a posledného zasadnutia MZ.

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

............................................................
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Overovatelia

Mgr. Tímea Szénássy

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

MUDr. Anton Marek

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

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- videozáznam zo zasadnutia na CD nosiči,
- prezenčná listina,
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva,
- zápisnica,
- návrhy poslancov,
- interpelácie,
- uznesenia,
- VZN,
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,
- výsledky hlasovania.

•

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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