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1.  Otvorenie  
 
T. Bastrnák:  Vážené dámy a páni, so želaním všetkého najlepšieho v budúcom roku 
a v novom volebnom období a v zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, otváram ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne s navrhnutým programom, ktorý ste v písomných pozvánkach obdržali. Na 
zasadnutí vítam poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov organizácií založených 
mestom, zástupcov tlače a všetkých prítomných.  

 
 

2.  Určenie zapisovate ľa a overovate ľov zápisnice  
 
T. Bastrnák:  Vzhľadom na procedurálny stav, že zloženie sľubu nasleduje až neskôr, 
v ďalšom programovom bode, za zapisovateľa zápisnice určujem Zsuzsannu Molnár, 
za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MZ určujem poslancov Ing. 
Imricha Dubánya a Mgr. Štefana Zábojníka. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch bude 
prebiehať ručne.  
 
Program dnešného zasadnutia je v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR 
nasledovný: 
Po otvorení a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice, predseda mestskej 
volebnej komisie oznámi výsledky volieb do samosprávy mesta, potom nasleduje 
zloženie sľubu primátora mesta a novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. 
Potom nasleduje vystúpenie primátora, oznámenie zástupcov primátora, zriadenie 
mestskej rady a voľba jej členov, zriadenie odborných komisií pri mestskom 
zastupiteľstve a voľba ich predsedov, návrh platu primátora, schválenie uznesenia a 
záver.  
V zmysle tohto programu, žiadam predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Róberta 
Dobiho, aby podal správu o výsledkoch komunálnych volieb v meste Komárno do 
mestského zastupiteľstva a primátora mesta, konaných 27. novembra 2010. 
 
 
3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv y mesta  
 
R. Dobi: Informoval prítomných o výsledkoch volieb v meste do mestského 
zastupiteľstva a primátora mesta. Uviedol, že nakoľko bol MUDr. Anton Marek zvolený 
aj v 3. volebnom obvode ako poslanec, po jeho zvolení na miesto novozvoleného 
primátora nasleduje v poradí Mgr. Štefan Bende, ktorý sa tak stáva 25 členom MZ.  

 
MUDr. Anton Marek – nezávislý kandidát - primátor 
Mária Kanthová, JUDr.- Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Béla Szabó, Ing. - Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Štefan Zábojník, Mgr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Gabriel Dékány, Ing. - Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Alžbeta Jágerská, Ing. - MOST – HÍD - poslanec 
László Gyırfy, Ing. - Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Csaba Cúth - MOST - HÍD - poslanec 
Ondrej Gajdáč, Mgr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Szilárd Ipóth, MUDr. - MOST – HÍD - poslanec 
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Juraj Bača, Mgr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Imre Andruskó, Mgr. - MOST – HÍD - poslanec 
Peter Tóth, MUDr. - Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Konštatntín Glič, Ing. - nezávislý kandidát - poslanec 
György Batta, Mgr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Štefan Bende, Mgr. - MOST – HÍD - poslanec 
Béla Keszegh, Mgr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Zsolt Sebı, MUDr. - MOST – HÍD - poslanec 
Mihály Mácza- Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - poslanec 
Vojtech Novák, JUDr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Imrich Dubány, Ing. - MOST – HÍD - poslanec 
Ágnes Héder, PaedDr. - MOST – HÍD - poslanec 
Štefan Bende, PaedDr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Zoltán Benyó, MUDr. - nezávislý kandidát - poslanec 
Tamás Varga, JUDr. - MOST – HÍD - poslanec 
Éva Hortai, JUDr. - MOST – HÍD - poslanec 

 
T.  Bastrnák:  Ďakujem predsedovi mestskej volebnej komisie za prednesenú správu. 
 
 
4.  Zloženie s ľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insig nií  
 
T.  Bastrnák:  Prosím prítomných, aby vstali, nasleduje sľub primátora. Prosím pána 
JUDr. Vojtecha Nováka, aby prečítal znenie sľubu. 
 
V. Novák :  
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 
výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.  
 
A. Marek : Sľubujem.  
 

Nasledovalo podpísanie prísahy, odovzdanie insignií, predávanie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia. 

 
 
5.  Zloženie s ľubu poslancov mestského zastupite ľstva  
 
A. Marek: Vážení prítomní, prosím, aby ste vstali, nasleduje sľub poslancov 
mestského zastupiteľstva. Prosím opakujte text sľubu, ktorý Vám prečítam. 
 
MUDr. Marek:   
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 
poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia. 
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Vážení poslanci, prosím Vás, aby ste jednotlivo, podľa volebných obvodov svojím 
podpisom potvrdili zloženie sľubu na osobitnom liste a prevzali od predsedu mestskej 
volebnej komisie osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. 
 

Nasledovalo odovzdanie osvedčení odovzdaných predsedom volebnej komisie 
a podpis prísahy. 

 
 
6.  Vystúpenie primátora mesta  
 
A. Marek:  Vážené dámy,  vážení páni, mestské zastupiteľstvo, poslankyne a poslanci, 
a vážení hostia! Som rád, že sa môžem postaviť pred vás ako nový primátor mesta 
Komárna. Som rád preto, že sa naplnilo očakávanie a prianie obyvateľov, ktorí si želali, 
aby v našom meste nastala zmena. Mojou osobnou zodpovednosťou je, že si túto 
zmenu spojili s mojou kandidatúrou na post primátora, s mojim programom 
a predstavami ako sa majú tieto zmeny naplniť. To, že po ôsmych rokoch dochádza 
k „výmene stráže na radnici“ nášho mesta,  nie je žiadna historická udalosť. Vnímam to 
ako samozrejmosť v zmysle najlepších demokratických tradícií a princípov, ktoré sme 
získali po roku 1989. Jedna z najväčších vymožeností terajšieho spoločenského 
zriadenia je, že raz za štyri roky občania môžu slobodne povedať svoj názor na vývoj 
svojho mesta, riadeného primátorom a mestským zastupiteľstvom. Dnes som sa stal 
primátorom ja, o štyri roky to môže byť niekto druhý. Takto je to správne, takto to má 
byť. Naše mesto má možnosť stať sa pozitívnym príkladom – vzorom spolužitia 
všetkých jeho občanov bez ohľadu na národnosť a vieru, kde je prvoradé vzájomné 
porozumenie a spolupráca pre ďalší rozvoj nášho mesta. Výsledky komunálnych volieb 
preukázali, že občania si naozaj prajú zmenu doterajšieho štýlu miestnej komunálnej 
politike. Voliči sú kritickí a dokážu svoju nespokojnosť prejaviť jasným spôsobom. 
Zloženie mestského zastupiteľstva ukazuje, že dnes už nie je rozhodujúca iba politická 
príslušnosť kandidáta. Rozhoduje jeho osobnosť, morálny kredit, jeho prirodzené 
schopnosti. Myslím si, že práve na úrovni miest a obcí je tento trend správny. Vidím 
v tom návrat k prirodzeným miestny autoritám, majúcich všeobecnú úctu k obyvateľov. 
Za seba by som chcel povedať, že som ako primátor mesta pripravený uskutočňovať 
všetky potrebné kroky k tomu, aby sa Komárno rozvíjalo na prospech všetkých jeho 
obyvateľov. Aby sme naším občanom vytvárali podmienky na slušný život, poskytli im 
primerané pracovné príležitosti, podmienky na bývanie, služby, výchovu detí, sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť, kultúru, šport a rekreáciu. Mojou snahou bude, aby Komárno 
bolo otvoreným mestom a opäť prirodzeným regionálnym centrom. Za zvlášť dôležité 
považujem, aby sme ako volení zástupcovia dokázali predchádzať situáciám, ktoré 
vyvolávajú etnické napätie a neprimerané emócie. Bude potrebné, aby sme citlivo 
pristupovali k akýmkoľvek otázkam, najmä v oblasti kultúry a školstva, pretože práve 
tieto patria k tým najzraniteľnejším. Som pripravený nadviazať na všetko pozitívne, čo 
sa v našom meste pripravilo za posledné roky. Chcem však na druhej strane urobiť 
všetko preto, aby sa s majetkom mesta a jeho finančnými prostriedkami nakladalo 
transparentne. Mojim záujmom je, aby mesto čerpalo v maximálnej možnej miere 
nenávratné príspevky z fondov EÚ, účelové fondy štátneho rozpočtu - vo všetkých 
oblastiach. Mestský úrad sa musí stať miestom, kam sa bude môcť s dôverou obrátiť 
každý občan tohto mesta. K tomu bude potrebné uskutočniť určité organizačné zmeny 
na Mestskom úrade. Viem, že to nebude ľahké. Plnenie náročného programu je možné 
len spoluprácou celého mestského zastupiteľstva. Verím, že nové vedenie mesta nájde 
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spoločnú reč s Vami, zvolenými poslancami a vzájomným úsilím a podporou pristúpime 
od začiatku k naplneniu nášho spoločného cieľa, ktorým je prosperita a trvalo 
udržateľný rozvoj mesta Komárna. Samozrejme k definovanému spoločného programu 
nás čaká dlhšia cesta, ale mojím záujmom je spojiť všetky reálne predstavy vás 
poslancov k tomu, aby program Komárna na roky 2011- 2014 obsahoval všetko, čo by 
naplnilo náš spoločný záujem a naše predstavy. Záverom môjho príhovoru mi dovoľte, 
aby som sa touto cestou poďakoval odchádzajúcemu primátorovi, Tiborovi Bastrnákovi 
za všetko pozitívne, čo za posledných osem rokov pre Komárno vytvoril a poprial mu 
veľa úspechov pri práci poslanca v NR SR. Verím, že sa budeme stretávať pri rôznych 
príležitostiach, pri ktorých bude môcť prejaviť svoju náklonnosť mestu Komárno a jeho 
vedeniu. Vám poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí ste dnes zložili sľub by som 
poprial veľa úspechov pri výkone vašej funkcie. Želám vám, aby sa vám podarilo splniť 
očakávania, s ktorými vstupujete do nového volebného obdobia, aby ste pristupovali 
k úlohám vyplývajúcich z postu mestského poslanca rozvážne a zodpovedne. Buďte 
vytrvalí, kritickí, ale pracujte s nadhľadom a vždy v záujme pre vec. Potom budete aj 
úspešní. Nám všetkým spoločne by som chcel zapriať, aby volebné obdobie, do 
ktorého práve vstupujeme, patrilo k tým najúspešnejším novodobých dejinách nášho 
mesta. Komárno to od nás očakáva, Komárno si to zaslúži. Ďakujem vám za 
pozornosť.  
 
 
7.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  
 
A. Marek: Teraz nasleduje voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Prosil by 
som návrhy troch poslancov do týchto komisií. 
O. Gajdáč: Navrhujem JUDr. Vojtecha Nováka. 
I. Andruskó: Navrhujem Ing. Alžbetu Jágerskú.  
L. Gyırfy:  Navrhujem Ing. Bélu Szabó.  
A. Marek: Za predsedu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie navrhujem JUDr. 
Vojtecha Nováka. Za členov komisie Ing. Alžbetu Jágerskú a Ing. Bélu Szabó. Má 
niekto pripomienky k zloženiu komisie alebo iný návrh? Vzhľadom na to, že nikto nemá 
pripomienky, prosím hlasovať spoločne o zložení tejto komisie. Najprv budeme 
hlasovať o predsedovi komisie a potom o zložení celej komisie. 
 
Návrh na zloženie mandátnej komisie: 
JUDr. Vojtech Novák – predseda 
Ing. Alžbeta Jágerská – člen 
Ing. Béla Szabó - člen 
 
Hlasovanie číslo (1) predseda 
Za návrh: 24 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. Druhé hlasovanie. 
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Hlasovanie číslo (2) celá komisia 
Za návrh: 25 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. 
 
 
8.  Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvo lávať a vies ť zasadnutia MZ  
 
A. Marek:  Nasleduje poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prosím členov 
mestského zastupiteľstva, aby predniesli svoje návrhy. 
I. Andruskó:   Navrhujem JUDr. Évu Hortai.  
A. Marek: Dávam hlasovať o tom, aby povereným poslancom MZ, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ bola JUDr. Éva Hortai. 
  
Hlasovanie číslo (3)  
Za návrh: 25 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. 
 
 
9.  Návrh na zriadenie mestskej rady a vo ľba jej členov  
 
A. Marek:  V rámci ďalšieho bodu nasleduje zriadenie mestskej rady, určenie počtu jej 
členov  a voľba jej členov. Navrhujem zriadiť mestskú radu s počtom 8 členov presne 
tak, ako boli predtým. Prosím hlasujme o tom, aby rady bola s počtom 8 členov. 
 
Hlasovanie číslo (4) členovia 
Za návrh: 25 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. Teraz prosím návrhy na členov komisie. 
M. Mácza:  Navrhujem Ing. Bélu Szabóa.  
Š. Zábojník:  Za členov rady navrhujem nasledovných prítomných poslancov. JUDr. 
Vojtech Novák, Mgr. Ondrej Gajdáč a Ing. Béla Keszegh. 
I. Andruskó:  Chcel by som navrhnúť štyroch  členov, a to JUDr. Évu Hortai, MUDr. 
Zsolta Sebıa, Ing. Imricha Dubánya a seba, Mgr. Imre Andruskóa. 
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A. Marek:  Bolo navrhnutých 8 členov. Myslím, že nebudeme hlasovať po jednom, 
nakoľko sa naplnil ten počet. V tomto prípade navrhujem hlasovať naraz o všetkých 
členoch 8 členoch rady zdvihnutím ruky. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, tak 
navrhujem zvoliť členov mestskej rady poslancov nasledovne: Ing. Béla Szabó, JUDr. 
Vojtech Novák, Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. Béla Keszegh, JUDr. Éva Hortai, MUDr. 
Zsolt Sebı, Ing. Imrich Dubány a Mgr. Imre Andruskó. 
 
Hlasovanie číslo (5) členovia rady 
Za návrh: 24 
Proti návrhu: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. 
 
 
10.  Návrh na zriadenie odborných komisií a vo ľba ich členov  
 
A. Marek:  V rámci ďalšieho bodu nasleduje zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 
a voľba ich predsedov. Zatiaľ pracovalo 8 odborných komisií a doporučujem, aby tieto 
isté komisie ostali naďalej tak, ako doteraz fungovali. Sú to: finančná komisia; komisia 
pre rozvoj mesta; komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch; komisia pre 
otázky sociálne, zdravotné a bytové; komisia školstva, kultúry, športu a mládeže; 
komisia životného prostredia a verejného poriadku; komisia na prešetrenie sťažností a 
komisia pre ochranu verejného záujmu. Doporučujem, aby tieto isté komisie ostali 
naďalej. Dal by som hlasovať o tom ešte s tým, že keď toto schválite, tak by sme 
v ďalšej časti navrhli predsedov len na prvých 6 odborných komisií, lebo predsedov 
komisie na prešetrenie sťažností a komisie pre ochranu verejného záujmu by sme 
zvolili na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Má niekto nejaké otázky alebo 
pripomienky?  
É. Hortai:  Navrhujem, aby sa zriadila nová komisia. Bola by to komisia pre verejnú 
súťaž a samozrejme súhlasím s tým, že tie komisie nie sú práve klasické a preto by 
sme mali hlasovať o tom na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
O. Gajdáč: S celým týmto návrhom nemám žiaden problém, ale pravdepodobne by 
sme mali na nasledujúcom zasadnutí prejednať aj náš štatút v zmysle tohto návrhu. 
I. Andruskó:  Chcel by som navrhnúť to, aby bol počet členov v komisiách zmenený na 
12. chcel by som požiadať pána primátora, aby dal hlasovať o prvých 6 komisiách 
s tým, že tam bude schválených 12 členov. K tomu čo povedal kolega Gajdáč sa 
vyjadriť neviem, pretože ja sa pamätám tak, že v našom štatúte sú tieto komisie 
stáleho charakteru. Preto nevidím žiaden problém v tom, že teraz schválime predsedov 
pri šiestich komisiách a potom ostatné.  
A. Marek:  V poriadku. Ďakujem. Mali by sme hlasovať o zriadení komisie pre verejnú 
súťaž. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie číslo (6) komisia pre verejnú súťaž 
Za návrh: 13 
Proti návrhu: 2 
Zdržal sa: 8 
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Nehlasovali: 2 
Prítomní: 25 
 
A. Marek:  Tento návrh je schválený s tým, že o predsedovi sa rozhodne na najbližšom 
zasadnutí MZ. Ako pán poslanec Andruskó dobre povedal, počet jednotlivých členov 
v komisiách bude 12. Prosil by som návrhy mestského zastupiteľstva o návrhy na 
predsedov jednotlivých komisií.  
É. Hortai:  Najprv by sme mali hlasovať o zriadení komisií s tým, že komisia na 
prešetrenie sťažností by mala byť 3 členná, komisia pre ochranu verejného záujmu 3 
členná a komisia pre verejnú súťaž zvykla byť 5 členná.  
Môžeme hlasovať o tomto, ale len s tým, že pri týchto komisiách budú predsedovia 
schválení len na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
O. Gajdáč: Navrhujem, aby sme hlasovali o tom, aby komisie pracovali ako doteraz 
a v tom zložení ako doteraz. Druhé hlasovanie by malo byť o tom, aby tých prvých šesť 
komisií malo 12 členov.  
É. Hortai:  Bol predložený návrh, ja som dala len doplňujúci návrh. Teraz by sa malo 
hlasovať o návrhu ako celku vrátane už schváleného pozmeňujúceho návrhu 
a v zmysle pána Mgr. Andruskóa, čo potvrdil aj pán Mgr. Gajdáč, uvedeným počtu 12 
členov pri prvých šiestich komisiách s tým, že v prípade pri tých ďalších nebudeme 
uvádzať počet členov. Takže návrh na uznesenie by mal znieť, mali by sa vymenovať 
všetky komisie, a pri tých prvých šiestich uviesť počet členov 12.  
A. Marek: Posnažím sa to zhrnúť. Hlasovať budeme teraz o deviatich komisiách s tým, 
že prvých šesť odborných komisií bude mať 12 členov a tie ďalšie tri komisie; komisia 
na prešetrenie sťažností; komisia pre ochranu verejného záujmu a komisia pre verejnú 
súťaž, o týchto budeme jednať len na ďalšom zasadnutí v januári. Dávam hlasovať 
o návrhu, čo som teraz predložil. Prosím hlasujme zodvihnutím ruky.  
 
Navrhujem zriadiť komisie mestského zastupiteľstva takto: 
- finančná komisia 
- komisia pre rozvoj mesta 
- komisia školstva, kultúry, športu a mládeže 
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 
- komisia životného prostredia a verejného poriadku 
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch 
- komisia na prešetrenie sťažností 
- komisia pre ochranu verejného záujmu 
 
Hlasovanie číslo (7) komisie 
Za návrh: 22 
Proti návrhu: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. Prosím návrhy na predsedov komisií presne po 
poradí, ako sú vymenované.  
 
- finančná komisia - László Gyırfy - návrh Bélu Szabóa 
- komisia pre rozvoj mesta - Juraj Bača - návrh Ondreja Gajdáča  
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- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch - Mihály Mácza - návrh Bélu 
Szabóa  

- komisia školstva, kultúry, športu a mládeže - Ágnes Héder -  návrh Imre Andruskóa  
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové - Štefan Bende, PaedDr. - návrh 

Ondreja Gajdáča 
- komisia životného prostredia a verejného poriadku - Tamás Varga - návrh Imre 

Andruskóa  
 
A. Marek:  Nakoľko bol len iba jeden návrh do každej komisie, nie je potrebné, aby sme 
hlasovali po jednom. Navrhujem, aby sme hlasovali naraz o všetkých predsedoch 
týchto 6 komisií zdvihnutím ruky. Má niekto nejaké pripomienky? Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie číslo (8) predseda 
Za návrh: 24 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. 
 
 
11.  Schválenie sobášiacich  
 
A. Marek: Nasleduje schválenie sobášiacich. Prosím členov mestského zastupiteľstva, 
aby predniesli svoje návrhy. 
I. Andruskó:  Navrhujem PaedDr. Ágnes Héder a Ing. Alžbetu Jágerskú. 
O. Gajdáč: Navrhujem PaedDr. Štefana Bende, JUDr. Vojtecha Nováka a Mgr. 
Štefana Zábojníka. 
M. Kanthová:  Navrhujem Ing. Bélu Szabóa.  
Hlasovanie číslo (9)  
Za návrh: 25 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. 
 
 
12. Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku ur čenom mestským 
zastupite ľstvom najneskôr 90 dní pred vo ľbami na celé funk čné obdobie, 
prípadne schválenie zásad odme ňovania poslancov  
 
A. Marek:  V ďalšom bode nasleduje schválenie platu primátora. Prosím prítomných 
poslancov o mestského zastupiteľstva o návrhy.  
B. Szabó: K tomuto bodu č. 12 by som prečítal konkrétny zákon, ktorý stanovuje 
určenie platu primátora. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
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predpisov v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred 
voľbami mesačný plat primátora vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok 
a 3,21 násobku podľa počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 
1,35 s účinnosťou od 27.12.2010. Je to presne taká istá výška, ktorú dostával doteraz 
bývalý primátor. 
A. Marek: Pozmeňovací návrh neodznel, tak dávam hlasovať o návrhu poslanca Bélu 
Szabóa. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie číslo (10)  
Za návrh: 23 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek: Návrh je prijatý. Ďakujem. Týmto sme prišli ku koncu a žiadam prítomných 
poslancov, aby odovzdali svoje návrhy na uznesenia.  
V. Novák:  Požiadal by som o päťminútovú prestávku, aby sme to vedeli prerokovať. 
A. Marek: Nariaďujem päťminútovú prestávku. 
 
(krátka prestávka) 
 
A. Marek: Na základe doterajších jednaní, ktoré doteraz prebehli by som vám chcel 
ešte povedať, že od zajtra poverujem na posty viceprimátorov JUDr. Vojtecha Nováka 
a Ing. Bélu Szabóa. Keď už máte pripravené návrhy, tak vás prosím, aby ste to 
prečítali.  
V. Novák:  Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení poslanci. Prečítam 
návrh na uznesenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne berie na vedomie - výsledky volieb do orgánov samosprávy 
mesta, po druhé vystúpenie novozvoleného primátora mesta, po B/ konštatuje, že po 1. 
- novozvolený primátor Anton Marek, MUDr., zložil zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta, po 2. - novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Po ďalšie, Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne C/ volí mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení Alžbeta Jágerská, 
Vojtech Novák, JUDr. a Béla Szabó, Ing.. Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Komárne po 
D/ poveruje poslanca Évu Hortai, JUDr. zvolávaním a vedením mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2  prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 
veta a ods. 6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Po ďalšie, Mestské zastupiteľstvo v Komárne E/ zriaďuje mestskú radu s 
počtom 8 členov. Po ďalšie volí členov mestskej rady v zložení. Pôjdem podľa 
abecedného zoznamu, pán Imre Andruskó, pán Imrich Dubány, pán Ondrej Gajdáč, 
pani Éva Hortai, pán Béla Keszegh, pán Vojtech Novák, pán Zsolt Sebı a pán Béla 
Szabó. Mestské zastupiteľstvo v Komárne zriaďuje komisie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne. Prvých šesť komisií s počtom 12 členov a to menovite finančná komisia, 
komisia pre rozvoj mesta, komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, komisia školstva, kultúry, športu 
a mládeže, komisia životného prostredia a verejného poriadku, komisia pre prešetrenie 
sťažností, komisia pre ochranu verejného záujmu a komisia pre verejnú súťaž. 
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Mestské zastupiteľstvo v Komárne volí predsedov komisií mestského zastupiteľstva,  
finančná komisia – László Gyırfy, komisia pre rozvoj mesta – Juraj Bača, komisia pre 
medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – Mihály Mácza, komisia pre otázky 
sociálne, zdravotné a bytové – Štefan Bende st., komisia školstva, kultúry, športu 
a mládeže – Ágnes Héder a komisia životného prostredia a verejného poriadku – 
Tamás Varga. Mestské zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje na vykonávanie 
občianskych sobášnych obradov poslancov - Štefan Bende st., Alžbeta Jágerská, 
Ágnes Héder, Vojtech Novák, Béla Szabó a Štefan Zábojník. Po ďalšie Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 
dní pred voľbami mesačný plat primátora vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok 
a 3,21 násobku podľa počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 
1,35 s účinnosťou od 27.12.2010. Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada Antona 
Mareka, MUDr., primátora mesta predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva návrh na schválenie predsedu a počtu členov komisií, komisia na 
prešetrenie sťažností, komisia pre ochranu verejného záujmu a komisie pre verejnú 
súťaž. Po 2. na schválenie členov komisií mestského zastupiteľstva, a to finančná 
komisia; komisia pre rozvoj mesta; komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný 
ruch; komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové; komisia školstva, kultúry, športu 
a mládeže; komisia životného prostredia a komisia verejného poriadku. Termín: 
nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Záverom odporúča Antonovi 
Marekovi, MUDr., primátorovi mesta posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem 
mesta. Termín navrhnutý do 30. júna 2011. Toto je návrh. Prosím pána primátora, aby 
za tento návrh dal hlasovať zastupiteľstvo. Ďakujem.  
A. Marek: Má niekto nejaké pripomienky?  
É. Hortai:  Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. V bode, kde sa konštatuje, že 
boli zvolený novozvolení poslanci sa bude musieť uvádzať samozrejme aj meno 
poslancov, ktorí zložili sľub. Vzhľadom na to, že ja nepoznám právny predpis, ktorý by 
zakázal používanie titulov ja doporučujem používanie titulov z dôvodu, že v prípade 
PaedDr. Bendeho a Mgr. Bendeho to bude zákonný spôsob ich rozlíšenia, nakoľko 
rozlíšenie poslancov starší a mladší nemá oporu v žiadnych právnych predpisoch.  
A. Marek:  Ďakujem. K návrh, ktorý prečítal pán JUDr. Novák má niekto nejaké doplnky 
alebo pripomienky? Keď nikto nemá, tak dávam hlasovať o uznesení, ktoré prečítal 
pán JUDr. Novák. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie číslo (11) uznesenie 
Za návrh: 25 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 25 
 
A. Marek:  Ďakujem. Návrh je prijatý.  
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13. Záver  
 

A. Marek:  Týmto by som chcel zahlásiť, že týmto končí 1. zasadnutie novovzniknutého 
zastupiteľstva. Nakoľko už iba pár dní chýba do konca roka 2010, dovoľte mi, aby som 
vo svojom mene, v mene novozvoleného mestského zastupiteľstva, môžem povedať 
už aj to, že v mene mestského úradu poprial vám všetkým v Novom Roku dobré 
zdravie, veľa šťastia a hlavne veľa osobných a pracovných úspechov. Ďakujem vám 
veľmi pekne, všetkým kto ste sa toho dnešného zasadnutia zúčastnili. Ďakujem pekne. 
Dovidenia. 
 
 
Komárno, 27. decembra 2010 
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
                   MUDr. Anton Marek 
         prednosta úradu                primátor mesta 

 
 
 
 
 
Overovatelia 

  
  

        ........................................................ 
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Zapísala: Zsuzsanna Molnár  


