MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 62642/53387/ZASKN/2016

Komárno, 08. septembra 2016

Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 08. septembra 2016

K bodu číslo 1 – Otvorenie
23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.10 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: MUDr. Tibor Bastrnák, neskorší príchod ohlásili:
JUDr. Štefan Bende a MUDr. Szilárd Ipóth.
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: 21. 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:

- Ing. František Rajko,
- MUDr. Zoltán Benyó.

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 814/2016)
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L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Začíname rokovať o programe rokovania. Ešte
pred tým, ako by sme začali by som sa chcel spýtať, či má niekto nejaké pripomienky alebo
dodatky k programu? Ešte pred tým ako by som odovzdal slovo, by som žiadal zahlásiť sa
do diskusie. Chcel by som povedať, že rada prerokovala tri body a to nasledovne podľa
poradia: Informatívna správa o odstránení následkov kalamitnej situácie, okrem toho
materiál - Návrh VZN Mesta Komárno č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2004 o
podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno, ako aj Návrh na
vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno. Tieto
tri body prinášam na zastupiteľstvo na prerokovanie na základe prerokovania Radou MZ.
Navrhujem, aby sa bod - Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov,
Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno prerokoval hneď ako bod č. 2, nakoľko sa jedná
o personálnu otázku. Ďalšie dva body sú už zahrnuté v programe rokovania, len neboli ešte
prerokované Radou MZ. V poriadku, uzatváram možnosť prihlásenia sa. Slovo má pán
poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ...... ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dámy a páni.
Keď tomu dobre rozumiem, tak prvý bod je Otvorenie, a ako bod č. 2 si navrhol - Návrh na
vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno. S tvojím
dovolením by som chcel podať návrh. Sú tu obyvatelia 1. a 2. sídliska. Podľa mňa tam
vzniknutá situácia je najdôležitejšia a najvážnejšia problematika za uplynulý jeden a pól roka
v Komárne. Aby tu nesedeli nadarmo obyvatelia zbytočne jeden, jeden aj pól hodiny
zbytočne, preto by som chcel požiadať, aby dostali slovo. Nakoľko toto dnešné zasadnutie
obsahuje množstvo nových bodov rokovania, teda ťažko povedať, že je to pokračovanie
minulého zasadnutia, veď vtedy by tam mohli figurovať jedine tie body rokovania, ktoré
prerokované neboli. Keď je to však nové zasadnutie, tak na základe platného rokovacieho
poriadku musí obsahovať hneď ako prvý bod – Interpelácie a otázky, lebo tak ako si to
povedal pán primátor, na základe návrhu Rady MZ boli predložené nové body rokovania,
a práve preto nespĺňa podmienku toho, že by to bolo pokračovanie minulého zasadnutia. Je
to nové zasadnutie MZ. Chcel by som preto navrhnúť pán primátor, aby po vypočutí
obyvateľov 1. a 2. sídliska bol zaradený do programu dnešného rokovania ako bod č.
3 – Interpelácie a otázky. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem za návrh. Bod - Informatívna správa o odstránení následkov
kalamitnej situácie si myslím je aktuálna. Napriek tomu, že celý materiál ešte uzatvorený nie
je, sme považovali za potrebné, aby sa materiál predložil na prerokovanie pred MZ. Vážené
zastupiteľstvo. Návrh pána poslanca Andruskóa je taký, aby sme rozšírili program rokovania
prerokovaním vzniknutej problematiky 1. a 2 sídliska, okrem toho aby sa do dnešného
programu dostali aj Interpelácie a otázky. Toto sú dva hlavné však? Áno, tak vás prosím
hlasovať o týchto návrhoch zvlášť s tým, že problematika 1. a 2. sídliska by sa prerokovala
kedy?
I. Andruskó – ...... hneď ako bod č. 2.
L. Stubendek – .....v poriadku, hneď teraz. A potom by nasledovali Interpelácie a otázky. Je
to teda jednoznačné. Vážené zastupiteľstvo, prosím hlasujte o návrhu pána poslanca teraz.
Prosím hlasujme.
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/Výsledok hlasovania č. 2/:
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zaradiť nový bod č. 2 –
Informácia o postupe riešenia a stave vykonaných opatrení vo veci neprispôsobivých
obyvateľov zo sídliska I., Ul. Sústružnícka 3, Komárno a zo sídliska II., Ul. Zváračská
č.19, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
I. Andruskó – ..... návrh je prijatý. Ďakujem pekne. Prosím ďalej hlasujme o tom, že sa
zaradí nový bod do programu, a to Interpelácie a otázky.
/Výsledok hlasovania č. 3/:
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zaradiť nový bod č. 3 –
Interpelácie a otázky
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 15
Proti: 3
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďakujem pekne. Teda programy sa menia tak, že
začneme prerokovaním problematiky 1. a 2. sídliska, potom personálnou otázkou,
vymenovaním riaditeľky Zariadenia pre seniorov a potom riadne predloženým programom
rokovania. Prosím zapísať to aj do zápisnice. Vážené zastupiteľstvo, vážení hostia.
V spojitosti so situáciou na 1. a 2. sídlisku sme vydali tlačovú správu..... Jaj nehlasovali sme
o celom programe. Vážené zastupiteľstvo prosím hlasujem o celom programe rokovania.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 815/2016)
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„predložený a chválený návrh:
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia o postupe riešenia a stave vykonaných opatrení vo veci neprispôsobivých
obyvateľov zo sídliska I., Ul. Sústružnícka 3, Komárno a zo sídliska II., Ul. Zváračská
č.19, Komárno
3. Interpelácie a otázky
4. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01
Komárno
5. Informatívna správa o odstránení následkov kalamitnej situácie
6. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne
7. Návrh na VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi
8. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2016 za
uplynulé obdobie
10. Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás
na území mesta Komárno
11. Návrh VZN Mesta Komárno č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2004 o podmienkach
vytvorenia letných terás na území mesta Komárno
12. Návrh na realizáciu výstavby a obnovu prístreškov MHD
13. Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme za
účelom rekonštrukcie - výmeny, údržby a komerčného využitia výlepných a vývesných
plôch v meste Komárno
14. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení
VZN č. 28/2015 pre Židovskú náboženskú obec v Komárne
15. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016- informatívny
materiál
16. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
18. Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA, s.r.o.
Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť zámennú
zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č. k. 5Cb/4/2015
19 Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno
20. Rôzne
21. Záver“
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý, ďakujem. Nasleduje na základe doplnenia programu
rokovania - Informácia o postupe riešenia a stave vykonaných opatrení vo veci
neprispôsobivých obyvateľov zo sídliska I., Ul. Sústružnícka 3, Komárno a zo sídliska II., Ul.
Zváračská č.19, Komárno.
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K bodu číslo 2 - Informácia o postupe riešenia a stave vykonaných opatrení vo veci
neprispôsobivých obyvateľov zo sídliska I., Ul. Sústružnícka 3, Komárno a zo sídliska
II., Ul. Zváračská č.19, Komárno

L. Stubendek – ..... ešte pred tým by som však celý bod chcel predložiť. Mestský úrad vydal
v mojom mene jednu Informáciu s nasledovným textom, ktorú by som aj prečítal v jednej
minúte.
„Vážení občania! Mestský úrad informuje občanov I. a II. sídliska, že prípravy riešenia
komplikovanej situácie ohľadne neprispôsobivých občanov sa začali. Po tom, ako na júlovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci a vedenie mesta prerokovalo vzniknutú situáciu
s prítomnými občanmi menovaných sídlisk sa rozhodlo o potrebe kúpy problémových
nehnuteľností mestom. Na zasadnutí túto možnosť plénu predostrel podnikateľ Miloš Kuchár.
Prípravy na prerokovanie návrhu v komisiách v rade mesta už začali. Konečná verzia návrhu
bude zastupiteľstvu a verejnosti predostretá na budúcom zasadnutí zastupiteľstva 29.
septembra 2016. Konečné rozhodnutie bude na poslancoch mestského zastupiteľstva.
Majiteľov problémových budov zastupuje Pál Zachoran, mesto Komárno je počas rokovaní
zastupované viceprimátorom mesta Imre Knirsom. O obsahu návrhu budeme verejnosť –
kvôli citlivému charakteru problému - informovať až po ukončení rokovaní a zjednotení sa na
definitívnej podobe návrhu, čo je v súlade s požiadavkou zástupcu majiteľov nehnuteľností.
Nakoľko zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolané v mimoriadnom termíne na 8.
septembra 2016 je vlastne len dokončením júlového zasadnutia s dopredu daným obsahom,
preto žiadame občanov, ktorí sa chcú prerokovania návrhu osobne zúčastniť, aby prišli na
zasadnutie, ktoré sa bude konať 29. septembra, kde budú mať možnosť vyjadriť sa k návrhu.
Rokovanie pléna - pokračovanie nedokončenej schôdze – sa bohužiaľ nedalo skôr zvolať,
pre letné dovolenky poslancov nebola garantovaná uznášaniaschopnosť pléna. Veríme, že
poslanci mesta budú partnermi vedenia mesta pri riešení problému a nebudú sa snažiť
rozdúchavať vášne, ale s chladnou hlavou rozhodnú v prospech mesta a jej všetkých
občanov.“ Teraz by som požiadal pána viceprimátora Imre Knirsa, aby v skoro celku predložil
pred vás materiál, ktorý sme odbržali skoro pred chvíľou a poukázal obyvateľom, že jednania
sa dostali do dôležitého štádia. Pán viceprimátor, máš slovo.
I. Knirs – ..... vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení prítomní. Nie je ani hodina tomu,
čo som obdržal to poverenie, v ktorom sa pán Ing. Pál Zahoran zaviazala na to, že ako
poverená osoba zjednotí spoločnosť majiteľov, a on osobne bude zastupovať v tejto veci.
Nakoľko tu aj minule odznelo, že nemôžeme rokovať s viacerými naraz, nakoľko na každé
jedno rokovanie prišiel niekto iný, práve preto sme ich požiadali, aby sa zhodli, kto ich bude
zastupovať. Predo mnou sa nachádza notárom overené poverenie, v ktorom on prijíma, že
riešenie celej tejto situácie prevezme v plnej miere osobne na seba. Okrem iného prebehlo aj
sčítanie obyvateľov v jednotlivých obytných domoch. V podstate nám odovzdali dokument,
v ktorom sa nachádza menný zoznam obyvateľov zahlásených v meste Komárno. Sčítanie
však nie je ešte úplné. Teda na ďalšie zasadnutie MZ sa pokúsim získať a predložiť pred vás
aj tie informácie, ktoré mi prisľúbili na dnešný deň. Prebiehajú rokovania s majiteľmi,
hľadáme riešenie, ale tak ako som vám aj minule povedal, táto vec nie je taká jednoduchá,
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lebo sú tu aj takí, ktorí nie sú občanmi SR. Boli už oslovení viackrát. Avšak dospeli sme na to
rozhodnutie, aby celú vec prebral na seba jediný človek, to čo som už aj spomenul, že sa
stalo. Na nasledujúce zasadnutie sa budeme pred vás vedieť postaviť s kompletnejším
materiálom a predložiť pred vás informáciu, v akom štádiu je riešenie tejto situácie. Teraz
viem k tomu dodať len toľkoto.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Chcel by som to doplniť len tým, že hneď ako sa tieto
informácie dostali predo mňa, som na zajtra na 13.00 hod. zvolal mimoriadnu poradu
vedenia, spoločne s dotyčnými osobami. Vzhľadom na to, že doobeda mám pracovné
povinnosti, som na 13.00 hod. hneď zvolal v spojitosti s touto situáciou a predloženým
poverením a dokumentmi. Ohľadom tohto otváram diskusiu. Uzatváram možnosť prihlásenia
sa. Prihlásili sa JUDr. Éva Hortai a Zsolt Feszty. Nech sa páči, slovo má pani doktorka.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania za účasti obyvateľov 1. a 2.
sídliska)
L. Stubendek – ...... vážené zastupiteľstvo. Touto problematikou sa budeme zaoberať na
riadnom zasadnutí MZ dňa 29. septembra. Pánovi prednostovi som dal za úlohu, aby preveril
celú situáciu. Chcel by som vás informovať ďalej o tom, že zajtra bude mimoriadna porada
vedenia v spojitosti s týmto, kde budeme o tomto rokovať konkrétne. Pred FK a KRM bude
predložený návrh a 29. septembra budeme o tom rokovať na zasadnutí MZ. Medzitým však
žiadam pána viceprimátora, aby vás o tomto informoval, a poprípade keď bude potrebné, tak
sa vieme počas hodím stretnúť, kde si môžete povedať svoje pripomienky a názory. Teraz
však už budeme vedieť postupovať konkrétnejšie, nakoľko cez pani Magdalénu Tárnok
máme na vás aj kontaktné údaje. Môžete však aj skôr, len to som chcel naznačiť. Ďakujeme
pekne za vašu trpezlivosť. Vážené zastupiteľstvo ideme ďalej. Na návrh pána poslanca
Andruskóa bol schválený bod Interpelácie a otázky, ktoré nasledujú teraz. Vážené
zastupiteľstvo, otváram možnosť prihlásenia sa do diskusie. Uzatváram možnosť prihlásenia
sa do diskusie. Zahlásili sa 6, slovo má pán poslanec Imre Andruskó. Prosím sledujte a dajte
slovo pánovi poslancovi.

K bodu číslo 3 – Interpelácie a otázky
I. Andruskó – ..... chcel by som sa spýtať na niekoľko vecí pána viceprimátora Keszegha.
Jen člen zoskupenia K8 sa vyjadruje zaujímavým spôsobom na Facebooku, ako aj na iných
miestach. Prečítal by som jednu vetu, respektíve niekoľko prívlastkov. „Netreba sa čudovať
na tom, ako vyzerá naše mesto, veď títo poslanci 10-20 rokov tam kazia ovzdušie, a žiaľ
vyzerá to tak, že hoc iba jeden z nich tam vo vnútri bude, len veľmi ťažko, alebo nijako
nepostúpime vopred.“ Chcel by som sa spýtať pána viceprimátora, ktorý tu sedí na stoličke
už 10 rokov, či to smeruje na neho, alebo pána primátora, ktorý je tu už 22 rokov, veď tu už
sedel ako poslanec, viceprimátor aj ako primátor. Pravdepodobne na základe týchto tvrdení
by sa mali z miestnosti odobrať, aby mesto napredovalo. Prečo hovorím tieto tri vety pán
viceprimátor? Za uplynulých 15 rokov tu nebolo zvykom, že by kolegovia takto a na tej úrovni
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hodnotili kolegov v tlači. Teraz tu sedíme 25. Pred dvoma rokmi vo voľbách kandidovalo
zhruba 200 ľudí. Tí, ktorí tu sedia, dostali od obyvateľov dôveru. Možno, že o dva roky
nedostanem, alebo nebudem ani kandidovať, ale práve teraz na tie štyri roky, ktoré tu
sedíme sú všetci poslanci čo tu sedíme rovnocenní. Na kvalifikovanie na takejto úrovni tu
ešte nebol nikdy príklad. Je to ponižujúce a urážajúce, lebo si nemyslím, že napríklad ja som
za uplynulých 15 rokov urobil niečo v meste, za čo by som sa mal hanbiť. Nepodnikám, voči
mestu som nemal žiadne dlžoby, nekúpil som si pozemok, neobchodoval som s mestom, nič
takéto sa nestalo. A hockedy, keď vedenie mesta predložilo, že získa plus financie pre
mesto, tak som to vždy odsúhlasil, odsúhlasil som aj spoluúčasť, a mesto nikdy kvôli mne
nezaostalo od vonkajších finančných zdrojov. Ale chcel by som prečítať a citovať ešte jeden
prívlastok z textu kde kolega píše alebo cituje odniekadiaľ, že „zastupiteľstvo je plné „múmií
bez gulí (töketlen múmiákkal)“. „Múmií bez gulí “.... Kolegovia premyslime si, že keď je niekto
poslanom, tak nejakým spôsobom musí komunikovať. Ale používanie takýchto prívlastkov,
že „zastupiteľstvo je plné múmií bez gulí“, je jednoducho urážajúce kolegovia. Chcel by som
sa spýtať pána primátora, lebo on je tu už najdlhšiu dobu, že či to berie na seba pán
primátor, že je „múmia bez gulí“? Prepáčte, že takto formulujem, ale z tohto to takto vyplýva.
Kolegovia, ktorí sme tu, by sme sa mali naučiť, že napriek tomu, i keď sa nemáme radi, ale
tu sedíme, sme poslancami tohto mesta, a mali by sme sa naučiť aj komunikovať na úrovni.
Lebo takto to ďalej nemôže ísť. Takto môžeme len konštatovať, že kopeme také jamy, keď
už nebude ochotný sadnúť si jeden poslanec z druhým. Viem, že sa už stalo aj také, že
poslanecký kolega povedal, že nie je ochotný pracovať v komisii, lebo štýl jednania pre neho
nie je prijateľný. Preto by som žiadal kolegov, aby sme si na tom dali záležať, lebo toto je
urážajúce. Možno nie som pre niekoho sympatický, alebo ma nemá rád, je to jeho srdcová
záležitosť, ale takéto napísať, že kto je starší, neviem čo tu robil za uplynulých 10–20 rokov,
je urážajúce. Chcel by som sa spýtať pána viceprimátora, lebo kto to napísal je práve členom
jeho zoskupenia, či takýto spôsob komunikácie je pre neho prijateľný. Vtáky čvirikajú o tom,
že o dva roky by chcel kandidovať na post primátora, či takýto spôsob komunikácie bude
prítomný na ďalšie štyri roky? Podľa mňa je to v každom prípade urážajúce, nie len na seba,
ale aj na všetkých ostatných kolegov, ktorí sú tu už viac ako dve volebné obdobia. Pozrime si
aj hlavný stôl, odpočítajúc pána viceprimátora Knirsa, ktorý je tu 2 roky. László Stubendek je
tu 22 rokov ako poslanec, viceprimátor, poslanec a teraz primátor. Pozerajúc sa aj na neho
je to urážajúce. Nemyslím si, že by pán primátor László Stubendek ako poslanec niekomu
alebo mestu ublížil, alebo by pracoval tak, že by sa mal za niečo hanbiť, čo vlastne z týchto
viet vyplýva. Nasledujúce je, na čo by som sa chcel spýtať je čierna listina. Rozprávali sme
sa o tomto, ale ani o tomto nemám informácie. V spojitosti s Inšpektorátom práce v Nitre sa
vynorili otázky, ale ešte stále nemáme odpovede. Môže to byť životu nebezpečné, pretože
keď naozaj pobudneme na tej „čiernej listine“, tak sa môže stať, že dotácie, ktoré sme
doposiaľ obdržali budeme musieť zaplatiť späť. V rámci interpelácie by som chcel dostať na
to odpoveď, že čo sa podarilo mestu vybaviť. Keď sme však zostali na tej listine to znamená,
že na päť rokov sme viazaný a nebudeme vedieť podávať projekty. Druhá vec je tá, ku ktorej
sa vrátim ešte neskôr. Keď ste si kolegovia prečítali Správu HK, tak vlani primátor alebo
vedenie mesta, alebo neviem kto, lebo to tam nie je uvedené, 0,5 mil. eur. Zdôrazňujem 0,5
mil. eur len tak presúval zľava doprava, z jednej položky do druhej. My sa tu kolegovia
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vadíme o 500 eur alebo 1 tis. eur., či to má niekto dostať alebo nie, a vedenie mesta bez
nášho vedomia presúvalo 0,5 mil. eur. Nepovažujem to za práve najšťastnejšie. Tu je ďalšia
vec, ktorou by som sa vrátil späť k voľbám. Tak isto by som sa spýtal pána viceprimátora, že
s tým robil kampaň, že treba znížiť dane za komunálny odpad na 18,- eur. Preštudoval som
si materiál HK a figuruje tam, že vlani v roku 2015 za odvoz, respektíve zaobchádzanie s
komunálnym odpadom sme uzatvorili s mínusom 147 tis. eur. Opakujem, s mínusom 147 tis.
eur. Keď teraz znížime z tých 27,- eur na 18,- eur, tak na budúci rok bude deficit pri
odvoze komunálneho odpadu 0,5 mil. eur. Témou kampane vtedy bolo, akej veľkej chyby sa
vtedajšie MZ dopustilo. Teraz len môžeme sledovať a čudovať sa, čo sme aj vtedy povedali,
že tých 27,- eur nepokrýva nakladanie s odpadmi. Z čísiel jednoznačne vyplýva, že deficit je
aj teraz vo výške 147 tis. eur.. Chcel by som tak požiadať pána viceprimátora, aby predložil
návrh na zníženie dane komunálneho odpadu z 28,- eur na 18,- eur, veď práve týmto robil
svoju kampaň. Prosím ho, aby doložil k tomu aj to, že ten deficit v hodnote 0,5 mil. eur
z čoho bude mesto hradiť. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, keď dovolíš, tak by som položil
niekoľko otázok, že napríklad to čo si citoval, kde sa zverejnilo. Poprípade keby si vedel
povedať niečo bližšie.
I. Andruskó – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem. Poprosím pána Feketeho, totiž prebiehajú aktívne
rokovania, dopisovania za účelom vyjasnenia veci, respektíve celej eliminácie. Na posledný
náš list, ktorý veľmi konkrétne formuluje a mysliac si a chrániac našu pravdu sme zaslali
dotyčným list, na ktorý sme dostali aj odpoveď. Poprosím pána Feketeho, prednostu MÚ,
aby vás tou odpoveďou informoval.
T. Fekete – ..... áno. List na odpoveď žiaľ nie je predo mnou, ale na čo sa z hlavy pamätám,
tak to aj poviem. Teda konkrétne postupy pozostávali z toho, že proti rozhodnutiu
Inšpektorátu práce v Nitre mesto podalo odvolanie, ktoré sa na základe vážnej právnej
analýzy pána JUDr. Sotolářa, ako aj za pomoci našich právnikov nachystalo a zaslalo.
Následkom tohto odvolania bolo, že Inšpektorát to zaevidoval a odoslal na prehodnotenie
Národnému inšpektorátu práce do Košíc. Následne sme zaslali list Inšpektorátu práce v Nitre
s tým, že sme ich upozornili na to, že už aj teraz vznikajú pre mesto škody a nevýhody, že
sme na čiernej listine, čo je podľa nášho názoru neoprávnené. Sformulovali nám list
a napísali z Národnému inšpektorátu práce v Košiciach, že vzhľadom na našu komplikovanú
a zložitú situáciu prekladajú rozhodnutie ešte o 30 dní vzhľadom na to, aby vedeli naše
odvolanie prehodnotiť. Vzhľadom na to by sme konečnú odpoveď z vyššieho úradu
Inšpektorátu práce v Košiciach mali dostať koncom septembra, alebo začiatkom októbra.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Je to naozaj veľmi čerstvá informácia. Pán
viceprimátor.
B. Keszegh – ..... pán kolega Andruskó sa do mňa asi zamiloval, lebo sa zdá, že ho moja
práca až tak, že ešte nezačalo ani zasadnutie a moje meno spomenul už neviem koľkokrát.
Ďakujem, že mi venuje takú pozornosť. Nakoľko je poslancom už takmer 20 rokov, ale
pravdepodobne by sa mu malo upresniť, čo znamená interpelácia a o čom je. Jedná sa
o mestské veci a nie o blogy, a čo tam píšu. Ja by som sa ani nechcel vyjadriť k tomu, čo
tam píšu, lebo si myslím, že MZ by nemalo o takomto rokovať, keď tam čaká na
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prerokovanie plno majetkoprávnych žiadostí a žiadostí ohľadom rozvoja mesta, ktoré sú od
júla neprerokované. To, že jeho sebavedomie aký blog, alebo vyjadrenie urazilo, v mene
iných sa určite vyjadrovať nebudem. Mali by si to vyjasniť medzi sebou. Nemyslím si, že by
sme sa tu mali rozprávať o blogoch. To čo pred chvíľou odznelo som si pred chvíľou preveril,
lebo ja neviem kde sa to zverejnilo, lebo ja som to nečítal teraz už viem, lebo som sa za tým
pozrel. Na vrchu blogu však figuruje jedna veta – „koho sa netýka, nech si to neberie na
seba“. Možno by ste sa mohli držať tohto návodu. Keď si niekto myslí, že do toho nepatrí, tak
sa tým netreba zaoberať. Ja som si to pozrel, a veľmi veľa ľuďom sa to páčilo. Teda možno
aj ony sa s tým stotožňujú, ale to ešte neznamená, že to platí na každého. Nechcem to
a nemyslím si, že by sme sa mali rozprávať o blogoch. Keď si pozrieme zoznam, tak máme
veľký deficit v prerokovaní veľmi vážnych vecí. V spojitosti s daňou ohľadom komunálneho
odpadu, ktorá je vždy vracajúca sa tematika len toľko, že som nebol za to, aby sa daň
znížila. Toto je zlá interpretácia faktov. Ja som bol za to, aby sa nezvýšila až takto, a zle si
uviedol aj čísla, pretože to nie je 28,- eur, ale 27,- eur, ktorá bola zvážená z 18,50 eur. Toto
však teraz nechajme, že si zle uviedol sumy. Aj to je však trocha dezorientácia, že s akým
deficitom to celé chodí. Na Slovensku väčšina miest dotuje odvoz komunálneho odpadu.
Zákon definuje však to, že zaplatená suma nemôže presahovať sumu, ktorú vlastne stojí.
Ten kto je tu a zaoberal sa aj touto témou tak presne vie, že väčšina miest generuje mínus,
môžeme aj my povedať, že z mestskej kasy je dotovaný odvoz komunálneho odpadu, čo
platí skoro na všetky mestá. Otázka je však tá, akou mierou ju dotujú. Keď sa toto zvýšenie
prijalo, ja som vtedy navrhoval a povedal, že tých 27,- eur je veľa, mohlo by byť o niečo
menej, a nepovedal som, že nie je potrebné zvyšovať. Ale povedal som aj to, že by sme sa
mali zamyslieť nad alternatívnymi riešeniami, keď sa to dostane na rad. Ako príklad som
vtedy uviedol, to bolo ešte za čias, keď bol primátorom pán Marek, že v Rimavskej Sobote
celkom preorganizovali odvoz komunálneho odpadu, prebralo to mesto do správy od
súkromnej organizácie, čím sa výdavky významne znížili. Dozaista pán poslanec vie, že je
zmluva, ktorá je ešte platná, a v tejto veci by sa mohlo postupovať. Chcel by som upriamiť
jeho pozornosť na to, že keď sa zvýšilo na tých 27,- eur, tak medzi jednotlivými stranami bola
dohoda, ktorého súčasťou bolo aj to, že sa zvýši daň na 27,- eur, akú dotáciu dostane
spoločnosť Com-Média, a podobne. Bola to súčasť dohody. Podľa mňa sme možno mohli
dotovať radšej veci pre obyvateľov, ako sme dali Com-Médii, lebo by ju prijali s väčšou
radosťou. Bola to dohoda medzi vtedajšími rokovacími partnermi. Ja som si myslel, že sme
to mali dať radšej sem, pretože by sa týkalo 15 600 domácností, keby sme sa zaoberali
týmto, a nie iným. Teda ešte raz. Stojím si za svojimi slovami, ale prosím vás, keď už
a vyberáte z kontextu, tak aby ste citovali presne. Veľmi srdečne však stojím tu počas dňa,
keď som sa stal už takýmto obľúbeným. Ešte by som upriamil pozornosť na niečo a je to to,
že kto akým tónom rozpráva o veciach. Upriamil by som pozornosť pána poslanca na jednu
vec. Veľakrát tu zdôrazňuje výraz „dom chaosu“. Za posledné obdobie je to pre neho veľmi
obľúbený výrok. Na základe toho potom o tých 140-150 zamestnancoch má potom taký
názor, že tu ľudia nepracujú poctivo, nevykonávajú si tu robotu a takýmto slangovým
výrazom možno oceniť ich prácu, alebo možno má s niektorými nejaký problém? Poprípade
s tými, ktorý počas kalamity pracovali do neskorých hodín v gumených čižmách, ktorý
pracujú pre „dom chaosu“?. Mali by sme okolo toho zaopatriť nejakú atmosféru? Je možné,
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že celá táto paráda nezačala tým, že druhý udrel späť. Možno práve tieto výroky smerovali
k tomu. Tieto výroky neodzneli v blogu pán poslanec, ale tu na zasadnutí MZ. To zas
vyriešme tam, lebo tam sa dá k tomu aj vyjadriť. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Prosím každého, aby dodržal domáci poctivý rokovací
poriadok. Chcel by si reagovať pán poslanec Andruskó?
I. Andruskó – ..... nikdy som nepovedal, že zamestnanci pracujú zle. Povedal som, že
problém je s vedením mesta a zle riadia veci. Rozprával som o tomto, že tu pracujú poctivý
ľudia. Rozprával som ďalej o tom, že boli prepustený tak, ako keď psov odoženú z námestia.
A to je fakt. Druhá vec, o ktorej som hovoril je to, že nemožno písať články s takýmito
prirovnaniami, lebo treba zachovať dôstojnosť MZ. Keď sa to pánovi viceprimátorovi, alebo
ostatným páči..... Treba si pozrieť, že celý náš verejný život sa prepiera v bulvároch. Toto
však nemožno dopustiť, aby kolegovia písali takýmto štýlom o svojich kolegoch. To, či som
to vzal na seba alebo nie, to je moja vec. Ale takto aj tak nemožno písať. Tu sú aj starší
kolegovia a napísať takéto spojenia nie je práve férová vec. Nemožno dopustiť, aby sa to
takto dostalo do bulváru, lebo treba udržať nejakú úroveň. Výrok „dom chasu“ som myslel na
vedenie mesta. Tu sme mohli vidieť, keď tu boli aj obyvatelia, že sme pred nich nevedeli
predložiť materiál o vykonaných opatreniach za uplynulé dva mesiace. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... slovo má pani poslankyňa Margit Keszegh.
M. Keszegh – ..... ďakujem pekne za slovo. Je veľmi ťažké takto, a už mi ubieha aj čas, že
počas interpelácií riešime aj také problémy a otázky, ktoré by sme nemali. Ešte by som
požiadala pána poslanca Andruskóa, aby predchádzal dobrým príkladom, a aby neuvádzal,
že K8, lebo eventuálne nerozumieme tomu, čo hovorí, len tušíme. Žiadam ho, aby nás
nezaraďoval do jedného klobúka, kto ho urážal, ale nech si to vyrieši ako muž, medzi sebou.
Ďalej to, ako odtiaľto odišli ľudia môže byť témou aj na iných miestach, nie len tu na
mestskom úrade. V mojej interpelácii by som opakovane chcela požiadať mesto, čo som už
žiadala, aby webové stránky mestských organizácií boli dvojjazyčné. Moju žiadosť splnil len
KOMVaK, Ľudová škola umenia a MsKS. Organizácie, ktoré to ešte nemajú sú: Comorra
Servis, Calor, CVČ a Zariadenie pre seniorov. Opakovane žiadam vedenie mesta, aby týmto
smerom postúpili nejaké kroky, lebo by sa to malo riešiť. Znova sme tam, že
nepredchádzame dobrým príkladom. Ďalšia vec, ktorú by som žiadala je to, čo som tak isto
žiadala mesto pred rokom ohľadom mestského komorného orchestra. Budú mať jubileum
a dostali aj ústne prísľub, že by im obidve mestá Komárno aj Komárom poprípade vedelo
zabezpečiť taký rozpočet, aby vedeli existovať inštitucionálne. Vzhľadom na to by pri
zostavení rozpočtu mohli brať na toto ohľad obe mestá, aby v tom postúpili aj kroky.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Myslím si, že odpoveď bola k viacerých veciam.
V dvojjazyčnosti musíme pokračovať a pri zostavovaní rozpočtu už aj odznelo, že musíme
brať ohľad aj na komorný orchester. Pán Glič, pán poslanec máš slovo.
K. Glič – ..... ja by som mal len takú vec, že toto leto sme vôbec nezvládli kosenie trávy.
Možnože bolo také počasie, ale občania sa strašne sťažovali. Jednoducho boli pól metrové
trávy na 7. sídlisku. Deti v týchto malých parkoch, čo sú na sídliskách sa nevedeli poriadne
hrať. K tomu ešte pridám toľko, že niektorí občania sa sťažujú aj na to, že vôbec nie sú
pieskoviská vymieňané, ako sa to robieva v iných mestách. Tu by som chcel odpoveď, či je
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to naozaj pravda, aby som vedel obhájiť tú kritiku. A jedna vec, ktorá veľmi pobúrila rodičov
jednej nemenovanej škôlky, že začal sa školský rok a sociálne zariadenia začali opravovať.
Prosím vás, keď sa nad tým zamyslíte, je to úplne nenormálna situácia. Nenormálne
situácia, keď dva mesiace sú prázdne škôlky, a niekto začne opravovať sociálne zariadenia
v škôlke. Viete si to predstaviť, že tie škôlkarské deti majú aké problémy s toaletami, a teraz
tam začne niekto robiť opravy? Neviem prečo sa to nedá ináč organizovať? Na toto by som
chcel odpoveď, teraz ústnu. Vôbec nie som za to, aby sa na interpelácie nemohlo
odpovedať. Je to nedemokratické, ale k tomu sa vrátime pri ďalšom bode. A potom mám
ešte jednu vec. Ako veľký bojovník za rozvoj cestovného ruchu v Komárne, chcem sa opýtať
na takú vec, že veľmi dôležitú vec zohrávalo v Europálii parkovisko pod Európskym
Nádvorím, ktoré ešte pre niekoľkými rokmi prevádzkovalo Mesto Komárno a hocikto tam
mohol zaparkovať. Ja som sa na to už pýtal, ale nedostal som odpoveď, tak na toto si pýtam
písomnú odpoveď, že z akého titulu mohlo mesto prevádzkovať toto parkovisko, lebo je to
verejný záujem, a koho je teraz to parkovisko, kto je vlastník toho parkoviska. Myslím si, že
to nie len mňa zajíma, ale aj iných občanov v meste. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Vysoká tráva, pán kolega odpoveď.
A. Patus – ..... vážený pán primátor, vážení páni poslanci, pani poslankyne. Veľmi dobre
viete, že sa vďaka vám zvýšili výdavky na údržbu verejnej zelene, avšak je to ešte stále
ďaleko od tej sumy, ktorú sme mali k dispozícii niekedy v rokoch 2008 až 2009. V súčasnosti
sa vykonáva 4 kosenie, a bude ešte 5 kosenie niekedy koncom októbra. Vlani sme kosili 4
krát. To znamená, že teraz kosíme 4 krát, a nakoľko máme tie financie limitované, žiaľ bohu
mohli sme plánovať len 5 kosení. Každý dobre vie, že aký bol tento rok čo sa týka dažďov.
Nemyslím teraz na ten jeden konkrétny deň, ale všeobecne celé leto, celá jar bola úplne
mimo, teda množstvo zrážok bolo enormne vysoké a ďaleko prekročí podľa mňa tento rok
predošlé roky. Takže aj vďaka tomuto žiaľ bohu a nie len tráva, ale všetka zeleň, tak isto aj
stromy, a my musíme riešiť aj to čo sa týka orezu stromov. Takže nemohli sme plánovať
z tých financií viac ako 5 kosení, takže 5 kosenie nás bude ešte čakať. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pána vedúceho Jánosa Bajkaiho prosím, aby sa vyjadril
k rekonštrukcii záchodov.
J. Bajkai – ..... vážený pán primátor, vážený pán poslanec. Váženého pána poslanca by som
sa chcel spýtať, o ktorú škôlku sa jedná?
K. Glič – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
J. Bajkai – ..... tak to je havarijný stav. Je to miestny stav, takže aktuálny stav, ktorý musíme
riešiť, lebo podľa mojich vedomostí, keď hovoríte na Eötvösa, tak to nebolo teraz plánované.
Takže tie ostatné opravy čo sme tam robili, alebo robíme sú naplánované tak, že tam kde je
minimálne 4 alebo viac miestností, budú postupne jednotlivé urobené. Zatiaľ som ani od
rodičov a ani od vedenia tejto škôlky nedostal nejakú správu o tom, že by tam boli nejaké
problémy.
K. Glič – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
L. Stubendek – ..... ďakujem.
K. Glič – ..... ďakujem za odpoveď.
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L. Stubendek – ..... ďakujem. Čo sa týka parkoviska pod Európskom nádvorí len toľko, že
právne kroky treba prerokovať s majiteľmi, nakoľko nie je vo vlastníctve mesta. Musíme sa
s nimi nakontaktovať. Slovo má pán poslanec Béla Szabó.
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Budem mať dve otázky na pána primátora
a žiadam ho, aby na ne hneď odpovedal, nakoľko otázky budú jednoduché. Pred viac ako
dvoma mesiacmi zasadalo MZ, kde sme rokovali o výročnej správe a schváli aj uznesenie.
Moja otázka je nasledovná. Prečo nebolo zvolané valné zhromaždenie, lebo dovtedy neviem
uplatniť schválené uznesenie. Má to preto vážny následok, lebo MZ v ňom prijalo balík
opatrení dozornej rady, ktorej termín plnenia je 30.09., ktorý je uvedený aj v uznesení. Teda
doposiaľ keď ešte nebolo zvolané valné zhromaždenie, tak to ony nebudú vedieť zatiaľ
vypracovať. To je jedna vec. Prečo nebolo zvolané valné zhromaždenie? Dalo sa to vyriešiť
za pól hodinu, a škoda že sa to doposiaľ nepodarilo. Moja nasledujúca otázka je tá, že na
minulom zasadnutí som interpeloval pána primátora, a kde som predložil žiadosť obyvateľov
ohľadom steny tlmiacej hluk, ktorá je na Bratislavskej ceste, a ktorú žiadame predĺžiť za
pomoci Slovenskej správy ciest. Moja otázka by bola tá, že pán primátor v Slovenskej správe
ciest, s ktorou kompetentnou osobou jednal ohľadom tejto žiadosti? Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v poriadku. KOMVaK valné zhromaždenie som zvolal v rámci svojej
kompetencie. Teraz dátum presne neviem, ale požiadal by som našu právničku pani JUDr.
Máriu Kukel, či sa na ten dátum poprípade nepamätá. Zhromaždenie bolo zvolané ešte za
toho času, keď bol riaditeľom pán Ing. Gábor Cséplı. V spojitosti so stenou tlmiacou hluk
toľko, že bol odoslaný list, a dostali sme na ňu aj odpoveď. Keď sa dobre pamätám, tak
s pani riaditeľkou bolo aj osobné stretnutie a dohovor, kde som jej to jednou vetou spomenul,
ale riadne šiel na to list, žiadosť. Pán prednosta, prosím nejakú obšírnejšiu informáciu.
T. Fekete – ..... ja som ten list videl. Zhruba pred mesiacom a pól, v mesiaci júl bol doručený
na mestský úrad, v ktorom sa odvolávajú na to, že križovatka pri kruhovom objazde bola
vybudovaná keď sa dobre pamätám z tej príležitosti, že sa tam vybudovali tie
multinacionálne nákupné centrá. Z ich rozpočtu bola vybudovaná aj svetelná signalizácia,
teda všetky ostatné investície by sme mali previesť na nich. Čiže list obsahoval takýto návrh.
Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Dúfam, že sa medzičasom podarilo vyriešiť otázku ohľadom
valného zhromaždenia, ktorá bola medzičasom zvolaná. V poriadku, ďakujem. Slovo má pán
poslanec Béla Szabó.
B. Szabó – ..... je to nezvyčajné, lebo v rámci interpelácií nemôžu byť faktické poznámky, ale
ja som sa pýtal na niečo konkrétne. To čo povedal pán Fekete je to, čo sme listom aj
obdržali. Ja som sa na to pýtal z toho dôvodu, že keď budeme rokovať v takejto veci na
úrovni referentov, tak samozrejme obdržíme taký list, aký sme aj dostali. A keď dobre viem,
tak Slovenská správa ciest má podľa môjho vedomia riaditeľa. Ohľadom valného
zhromaždenia toľko, že minulý týždeň v piatok ešte bývalý pán riaditeľ pán Gábor Cséplı
povedal, že to ešte vyriešené nie je. Možno, že teraz je to už vyriešené, ale je určité a som si
toho skoro istý, že sa to mohlo stať posledný augustový týždeň. Ďakujem.... Ešte toľko, že tie
úlohy, ktoré tam boli uvedené, mali byť rozpísané na tri mesiace. Vo všetkom meškáme,
všetko súvisí s rozpočtom na budúci rok a preto som sa snažil na to takto opýtať. Mali by
sme na to lepšie dohliadať. Ďakujem.
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L. Stubendek – ..... ďakujem aj ja. Dúfam, že právnička preto šla dole, aby si ten dátum
presne pozrela. Pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – ..... ja by som chcela interpelovať pána primátora v troch otázkach. Prvá nebola
pripravená, lebo sa vo mne vynorila počas rokovania. Odznelo tu viackrát, že pre primátora,
poslancov a viceprimátorov toto nie je robota, ale povolanie, a primátora, viceprimátorov
a poslancov by si mali v tejto pozícii v priebehu 24 hodín, počas 7 dní celého týždňa, ako aj
365 dní počas celého roka v tejto pozícii rešpektovať a vážiť si. Oprávnená je pripomienka
pána poslanca Andruskóa v tejto, že by sme to mali držať pred očami. Pána primátora sa to
týka v tej veci, že riadenie úradu patrí do jeho kompetencie. Teda keby mal úrad také
prejavy, alebo by nedohliadal na tieto veci, respektíve viceprimátori pracujú pod jeho
vedením, tak by nebolo šťastné, keby takým zaujímavým spôsobom prejavu, ktorého
výsledkom je zbytočná energia by znamenalo, že je nepostačujúca podstatná práca. Žiadam
pána primátora, aby dohliadal na tieto veci. Odznelo to aj pri predchádzajúcej téme, že veci,
ktoré by sa mali vyriešiť zo strany mesta, by mali obsahovať adekvátneho adresáta, a bol by
aj čas na riešenie, a zostalo by menej času na takéto prestrelky, ktoré si myslím nie sú dobré
pre nikoho. Moja konkrétna interpelácia sa vzťahuje na to, že by som sa chcela spýtať na to,
či je nejaký vývoj v otázke Com-Médie, ktorá sa vzťahuje na personálne zmeny. Nasledujúce
je, že dnešná rada aj zasadnutie MZ poukazuje na zo, že sú určité veci, ktoré sú hodné toho,
aby sa premysleli a prehodnotili. V súlade so zákonom a s momentálne platným rokovacím
poriadkom zasadnutie rady pripravuje primátor s radou MZ, a koordinuje v spolupráci
s úradom. To nepozostáva z toho, že na rade sú niektoré materiály pretlačené, ale
v spolupráci s radou preberie, čo bude predmetom rokovania. To sa však dnes nestalo.
Dnešné zasadnutie, ktoré je nezávislé, neobsahovalo ani tie základné atribúty, ako kontrola
plnenia uznesení, ktoré znamená veľký problém. Mestské zastupiteľstvo zasadalo pred
dvoma mesiacmi a teraz neprorokuje kontrolu plnenia uznesení, a aj interpelácie boli vložené
len dodatočne. Program nebol prerokovaný na rade MZ vo vopred vhodnom časovom
termíne. Žiadam pána primátora, aby na to kládol väčšiu pozornosť, lebo sa vytvára ten
dojem vo viacerých, a možno aj v poslancoch, čo poukazuje aj nasledujúci programový bod,
ako by to záviselo od poslancov, že zasadnutie MZ je neporiadne, rozhárané a trvá
nezmyselne strašne dlho. V tomto má však veľkú mieru nevhodná príprava materiálov.
Ďakujem pekne. Odpoveď žiadam len na druhý bod. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... fíha. Teraz neviem, ktorý bol bod druhý. Televízia?
É. Hortai – ..... áno. Či v spojitosti s COM-Médiou nastali zmeny v zápise z dôvodu
personálnych zmien.
L. Stubendek – ..... neviem o tom, že by bola zmena. Urgencia listom, ktorú žiadalo aj MZ
bolo odoslané, ale neviem o tom, že by bol nejaký zápis. O tomto neviem.
É. Hortai – ..... prepáč pán primátor, len by som ťa chcela upozorniť na to, že predloženie
zápisu nie je problémom tohto MZ, ale skoršieho podania žiadosti, ktorý nie je ešte
uzatvorený, a už sa ťahá niekoľko rokov. Odvolávajúc sa na toto podanie neprerokúvajú
žiadne neskoršie zmeny žiadosti a podania žiadostí. Mňa by zaujímalo a keď sa nie práve
tradičným spôsobom dostaneme k bodu Rôzne, tak by sme mohli dostať aspoň vtedy jednu
veľmi krátku správu o tom, ako celá táto záležitosť stojí. Ďakujem pekne. Alebo keď nie, tak
budem žiadať v písomnej forme. Ďakujem pekne.
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L. Stubendek – ..... v poriadku. Slovo má pán poslanec MUDr. Attila Horváth.
A. Horváth – ..... dobrý deň prajem každému. Som veľmi rád, že po dvoch mesiacoch sa
znova zišlo zoskupenie K25. Pán Glič už povedal a interpeloval časť, ktorú som chcel
povedať aj ja v spojitosti s detskými parkami. Stačí len prejsť zhruba od Komárna tak na 2530 km do Nových Zámkov a môžete si pozrieť, ako vyzerá riadne kultúrne detské ihrisko
disponujúce s EÚ normami, ktoré by podľa mňa upokojilo nároky hociktorej mamičky. Chcel
by som požiadať vedenie mesta, aby si vzalo pár hodinovú dovolenku a odišlo sa pozrieť na
to do Nových Zámkov, lebo podľa ma by sa tu malo vybudovať niečo také podobné aspoň
jedno, keď nie viacej. To je jedna vec. Je pravda, že letné prázdniny sú časom oddychu, ale
myslím si, že sa stalo niečo aj v Komárne. Veľmi som sa tešil tomu, že naše mesto navštívil
veľvyslanec Čínskej republiky. Dúfam, že sa budeme vedieť odvolávať na toto stretnutie
v spojitosti aj s tým, že minulý týždeň Minister financií pán Kažimír navštívil Čínsku republiku,
kde sa zhodli na tom, že čínske vedenie vidí veľkú perspektívu v SR. Keď sme však už
zmeškali možnosť pracovných miest, ktoré boli vskutku prečlenené do Komáromu, tak by
som bol veľmi rád, keby podobné investície boli aj tu za pomoci vedenia mesta, ďalej ako
člena koalície vlády pána poslanca MUDr. Tibora Bastrnáka, aby sa pokúsili postúpiť niečo
týmto smerom, aby sa v meste Komárno mohli vytvoriť nové pracovné miesta. Po tretie.
Využil by som žiaľ, alebo našťastie politickú situáciu v meste Komárno, a na Slovensku.
Máme jedného poslaneckého kolegu, člena koalície vlády a vieme veľmi dobre, že Minister
dopravy pochádza chvála bohu z tejto strany. Veľmi by som požiadal zoskupenie H7, aby si
sadli a neberiem to ako vtip, ale som to formuloval len zaujímavo bez akejkoľvek urážky, aby
si sadli a boli takí charakterní, že začnú konečne lobovať cez ministra a v Komárne budú
konečne vybudované cestné prepojenia s veľkými mestami európskeho charakteru. Aby
neboli vybudované len do Dunajskej Stredy, lebo to čo tu je v okolí, je podľa mňa veľká
hanba. Mal by som ešte jednu poslednú interpeláciu, alebo otázku. Neviem ako to je, ale
dostalo sa mi to len do uší a keď je to pravda, tak je to veľmi nepríjemná situácia. Chcel by
som sa popýtať na pár vecí ohľadom termoizolácie niekoľkých mestských objektov. Údajne
a neviem ako som v tom zaostal, a neviem do akej miery sú pravdivé moje informácie, ale
dostal som také informácie, že mestské objekty a budovy, do ktorých sa vzťahuje aj MŠ Ul.
lodná, ako aj budova mestskej polície, keď dobre viem, tak ďalej aj budova okresného úradu,
by mali byť izolované. Keď áno, tak by som ohľadom toho chcel vedieť všetky informácie
ohľadom vypísania a priebehu verejnej súťaže, chcel by som vedieť reálne ceny, lebo ja som
dostal také informácie, že tieto ceny boli trocha prevýšené od noriem, a nechcel by som, aby
po prekontrolovaní kompetentnými osobami zodpovednými za EÚ financie malo mesto
problémy s výdavkami, lebo potom sa môžeme len škriabať, z čoho budeme rekonštruovať
cesty, z čoho urobíme nové kúpalisko, ako uspokojíme obyvateľov 1. a 2. sídliska, lebo toto
budeme musieť splácať za chytráčenie niekoľkých ľudí. Každému prajem ďalej príjemný deň
aj naďalej.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec, v krátkosti by som odpovedal na
niekoľko otázok, a ďalej by som požiadal pána viceprimátora, aby uviedol aj detaily. Začal by
som odzadu. Napríklad, Župný dom je majetkom mesta. Prebiehajú tam momentálne opravy.
Teraz vieme chvála bohu postupne opraviť fasádu budovy. Búrka však zasiahla do opravy
druhej budovy, nakoľko zo strechy strhlo plechy obrovských rozmerov, ktoré však treba
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navrátiť do vhodného stavu, aby nezatekala voda. Čo sa týka budovy Zdravcentra, tak
v majetku mesta je 1/5, ostatná 4/5 časť je majetkom NSK. Pripravila sa taká dohoda, na
čom sme sa aj rozhodnutím MZ zhodli, že budova prejde do majetku štátu a vytvorí sa tam
štátna inštitúcia, kde bude možné vybaviť si cestovný pas, vodičský preukaz, atď.,
a presťahovala by sa tam aj polícia. Teda dala sa do pohybu na mestskom úrade veľmi
dobrá predstava spoločne so štátnymi verejnými správami. Kde sa to však celé pozastavilo
je vyriešenie majetku NSK, totiž NSK do takéhoto rokovania nezašiel. Avšak zastupiteľstvo
sa zaviazalo, že svoju časť budovy odpredá za vhodnú cenu. Teda celé sa to pozastavilo,
a momentálne keď dobre viem, tak bude táto budova ponúknutá na odpredaj.....
A. Horváth – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
L. Stubendek – ..... v poriadku, na toto sa potom odpovie, lebo toto sú už konkrétne veci.
V spojitosti s čínskymi vzťahmi len toľko, že dnes padla o tom reč, nakoľko dnes doobeda
o desiatej hodine sme rokovali so SARIO-m a Obchodnou a priemyselnou komorou.
Poprípade poprosím pána viceprimátora, aby o tomto rokovaní v krátkosti informoval MZ.
Teda prípravy a rokovania prebiehajú veľmi intenzívne za účelom, ako by sa mohli doviesť
čínsky investori. Veď vieme veľmi dobre, že pre nich nie je niečo veľký, alebo malý kúsok,
a my Komárno sa snažíme tak obstáť, aby sem aj prišli. Teda najnovšie rokovania v tejto
veci prebiehali dnes doobeda o desiatej hodine. V spojitosti s detským parkom.... Napríklad
k tomu len toľko, že včera tu prebiehalo rokovanie, kde bol prítomný osobne aj primátor
mesta Nové Zámky v priestoroch PONSDANUBII, kde sme aj s ostatnými sedeli a rokovali aj
okrem iného o detských ihriskách. Poprosím pána viceprimátora, aby povedal niekoľko
detailov.
B. Keszegh – ..... naozaj len v krátkosti. Naozaj súhlasím s tým, že už je načase v Komárne
vybudovať jedno naozaj veľké detské ihrisko, a my si to myslíme taktiež. Práve preto
chystáme v spolupráci s PONSDANUBII dva veľké projekty. V zátvorke by som aj podotkol,
že to čo žiadal pán Béla Szabó, všetky uzávierky, hlásenia a všetky s týmto súvisiace veci
budú predložené na zasadnutí koncom septembra. Každý tam môže dopodrobna spoznať
tieto veci, veď sa tam bude jednať aj o spoluúčasť. Toto by mohlo znamenať pre mesto
vybudovanie detského ihriska v hodnote 200 tis. eur. V zoskupení PONSDANUBII je 7 miest,
ktoré by mohli samostatne vybudovať sedem veľkých detských ihrísk. Predstava je taká, že
by sme si vymenili svoje symboly. Napríklad Komárňanská pevnosť by sa vybudovala vo
forme detského ihriska v niektorom inom meste. K tomuto vám viem ukázať aj vizualizácie,
ale teraz by som tým nechcel ťahať čas. Do konca októbra, teda 31. treba odovzdať tento
Interreg projekt. Keď bude tento projekt úspešný, tak by sa takéto ihrisko mohlo v meste
konečne vybudovať. Pracujeme na tom. Dodal by som k tomu, že mi je naozaj ľúto, že
z tohto roka bol vyškrtnutý program sídlisk, lebo minulý rok sme vedeli rekonštruovať veľmi
veľa detských ihrísk, opraviť zarastené a rozlámané hračky práve z tohto programu. Žiaľ MZ
rozhodlo tak, že sa tých 40 tis. vyškrtlo, následkom čoho vieme vynaložiť menej financií na
odpadové koše, detské ihriská a štrkom obsiate parkoviská, nakoľko sme nemali na to toľko
finančných prostriedkov ako za uplynulé roky. Ale toto bolo rozhodnutie MZ. Nakoľko
poukazoval na to pán poslanec, ako aj pán poslanec Glič na zarastenú trávu atď., tak by som
k tomu dodal, že poslanci poukazovali a rozprávali sa o tom, že cyklortasy treba nielen
budovať, ale o okolitý terén sa treba aj starať. Je to naozaj veľmi oprávnená pripomienka.
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V prvom rade by sme si však mali vyjasniť, že napríklad územie popri rieke Dunaj nie je
majetkom mesta. To by sme si mali uvedomiť. Je to majetkom Slovenského
vodohospodárskeho podniku š.p.. Tento rok sa toto pokúsime vyriešiť v inej forme. Rokovali
sme o tom už aj s riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Napríklad aj
včera a dnes. Zajtra dajú všetko do poriadku, a dá sa všetko znova využívať. Ale od
budúceho roka musíme nájsť na to nejaký právny vzťah, kde mi budeme kosiť a dávať do
poriadku pozemky. Žiadali by sme však podporu MZ, nakoľko cyklotrasa je už dlhá skoro 10
km, ktorú treba kosiť na oboch stranách, na niektorých trasách aj osvetľovať, nehovoriac
o tom, že aj smeti treba pozbierať, ktoré stojí určité finančné prostriedky. Keď už k tomu
máme, tak samozrejme môžeme okosiť trávu, ale musíme na to najprv nájsť zdroje. Tak ako
sa celé predložilo, že na brehu Dunaja je vysoká tráva, rastie tam ambrózia, ktorú treba
vyplývajúc so zákona odstrániť, avšak to nie je náš pozemok. Kto to vyrieši? Chystá sa celá
príprava, lebo by sme to chceli vyriešiť. Tak isto by sme mali odpovedať aj na to, že
pripomienka bola oprávnená, nakoľko tento rok bolo neudržateľné množstvo komárov.
Dúfame však v to, že sa podarí načrtnúť takú situáciu, že na to treba na budúci rok vynaložiť
väčšie množstvo finančných prostriedkov, lebo tento rok to bolo podcenené a treba to robiť
celkom inak. Naozaj bolo opodstatnené rozhorčenie obyvateľov, ale tento rok bolo počasie
výnimočné, a nemusíme to nikomu hovoriť. Dúfam však v to, že na budúci rok figurujúc
v jednom zvlášť bode bude poukázaná aspoň tri, alebo štyrikrát vyššia suma ako tento rok.
Na toto vieme reagovať, lebo túto situáciu treba naozaj riešiť. Tento rok sme vedeli urobiť to,
že zo sumy prijatej poslancami sme vedeli vynaložiť 13.500,- eur na postrek lietadlom. Ďalej
ušetrené peniaze z iných verejných súťaží sme vedeli preklasifikovať na ďalší postrek,
a teraz kvôli kalamitnej situácii sme vedeli od štátu dostať nejaké finančné prostriedky. Treba
viacej postrekovať, ale na to sú potrebné finančné prostriedky. Preto žiadam poslancov MZ,
aby pri prijatí rozpočtu brali na to ohľad. Ešte by som niečo reagoval v spojitosti s čínskymi
investormi. Len toľko, že sme obdržali konkrétnu pozvánku a je veľmi zriedkavé, keď v rámci
družobných miest osloví mesto samotný veľvyslanec. Treba si však uvedomiť, že
vycestovanie si bude vyžadovať finančné prostriedky. Ja si však myslím, že keď nás už
osloví jedno také malé mestečko s počtom obyvateľom 1,6 mil. obyvateľov, tak tam treba
vycestovať. Treba si však uvedomiť, že do toho musíme aj investovať, veď odcestovať tam
a späť bude mať finančné zaťaženie. Avšak Číňania sa o Komárno veľmi zaujímajú. Dňa 01.
októbra už bude pripravená verzia pre investorov aj v čínskom jazyku. Chcel som dodať
k tomu len toľko. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Béla Szabó.
A. Horváth – ..... (nie je počuť zvukový záznam) ..... len aby ste vedeli na čo som sa pýtal,
jedná sa o termoizoláciu v hodnote skoro 700 tis. eur. Ďakujem pekne.
P. Korpás – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
L. Stubendek – ..... v poriadku, prosím vás, aby sa to dostalo aj ku mne. V poriadku.
Reaguje Attila Horváth.
A. Horváth – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
L. Stubendek – ..... na to musí ísť písomná odpoveď. Je to tak, v poriadku. Slovo má pán
poslanec Béla Szabó.
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B. Szabó – ..... ďakujem za slovo. Jedna vec, o ktorej pán viceprimátor Béla Keszegh
hovoril, že MZ neschvaľuje to, koľko finančných prostriedkov sa vynaloží zvlášť položkovite
na postrek komárov, a nerozprávali sme sa o tom na žiadnom rokovaní. Toto bolo zle
naplánované v rozpočte. Keby sme dostali takto položkovite rozpracovaný rozpočet by bolo
omnoho lepšie, a pravdepodobne to bude treba robiť aj takto, ale bude si to vyžadovať
omnoho viacej papiera. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Ako posledný by som odpovedal na niekoľko vecí.
Ohľadom postreku v Maďarsku len toľko, že nakoľko sme tu blízko, tak môžeme vidieť
lietadlá, ktoré postrekujú. Avšak hradí to príslušný štátny odbor civilnej ochrany Ministerstva
vnútra MR. A keď pán primátor Komáromu je zadobre s príslušným štátnym orgánom, tak sa
dozaista podarí zvýšiť aj počet postrekov komárov. Je to obrovská výhoda. My si to musíme
hradiť z vlastného rozpočtu. Ďakujem pekne vážené zastupiteľstvo. Odzneli interpelácie
a otázky. Rokujem už od 13.00 hod.. Nariaďujem 15 minútovú prestávku.

Ing. László Stubendek, primátor mesta o 15.01 hod. nariadil 15 minútovú technickú
prestávku.
Pokračovanie o 15.24 hod.

L. Stubendek – ..... pokračujeme. Žiadam prezentáciu. Prosím každého, kto sa poprípade
nezahlásil, aby stlačil gombík. V poriadku, sme MZ je uznášaniaschopné (prítomných – 18
poslancov). Nasledujúci bod je Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov,
Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno.

K bodu číslo 4 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul.
16, 945 01 Komárno
L. Stubendek – ..... vážené MZ dovoľte mi, aby som predložil tento bod rokovania. Na
základe schváleného uznesenia po odvolaní riaditeľky sme zverejnili výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa. Bola vymenovaná komisia, obdžali sme obálky, ktoré boli
oficiálne otvorené a vyhodnotené. Poprosím pána poslanca Györgya Battu, predsedu
komisie, aby predložil materiál a následne v zmysle toho budeme pokračovať v rokovaní.
Gy. Batta – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Na výberovom
konaní sa zúčastnili 6 uchádzači. Chcel by som zdôrazniť to, že uchádzači na výberové
konanie boli pripravení, koncepcia predložená pred komisiu obsahovala veľa dobrých
a osožných myšlienok. Komisia sa snažila odhadnúť skúsenosti, ochotu a empatiu
uchádzačov s vedením takéhoto zariadenia. Jedná sa o zariadenie pre seniorov, kde
povedľa ekonomického úzadia je tak isto potrebný láskyplný prístup, pozornosť a dobré
slovo, tak ako to tu už na zastupiteľstve viackrát odznelo, že dobré slovo je potrebnejšie ako
lieky, alebo lekárska starostlivosť, alebo aspoň taká potrebná. Komisia mala sedem členov,
z ktorých 5 členov hlasovalo za jednu osobu na 1. miesto. Teraz by som citoval zo zápisnice,
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ktorú dozaista dostal každý. „Výberová komisia v zmysle Zákona o výkone vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov zhodnotila výsledok výberového konania. Na základe
výsledkov výberového konania určila poradie uchádzačov záväzné pri obsadení funkcie
riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno a predložila návrh
primátorovi Mesta Komárno. Na základe výsledkov hlasovania výberová komisia navrhuje
primátorovi Mesta Komárno predložiť pred MZ Komárno a vymenovať do funkcie riaditeľa
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno pani Hedvigu Polgárovú.“ Ja by
som ešte raz zhrnul celé. V prípade, že ju MZ vymenuje do funkcie, tak jej prajem, aby
pracovala úspešne, splnila tie predstavy, ktoré predložila pred členov komisie a dokázala, že
si zaslúžila dôveru členov komisie, a aby ju nestratila, ale práve naopak, aby posilnila
v kruhu obyvateľov zariadenia, tak aj v kruhu MZ. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pán predseda za predloženie. Stotožňujúc sa s názorom
komisie, predkladám pred MZ na schválenie vymenovanie Mgr. Hedvigy Polgárovej na post
riaditeľky Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno. Poprosím kandidátku,
aby sa v krátkosti predstavila MZ a v tomto zmysle následne žiadam MZ, aby sa v krátkej
diskusii k tomu aj vyjadrili, alebo sa jej pýtali.
H. Polgárová – ..... dobrý deň. Moje meno je Hedviga Polgárová. Chcela by som vás však
požiadať o to, nakoľko môj slovný prejav odborných výrazov v maďarskom jazyku je ešte
nedostatočný, preto by som sa chcela predstaviť v slovenskom jazyku. Ale okrem toho
musím poznamenať, že maďarský jazyk je môj materinský, ale momentálne zatiaľ viem
načrtnúť veci lepšie v slovenskom jazyku. Teda chcela by som sa vám predstaviť.
V súčasnosti ešte zatiaľ teda pracujem už 12 rokov ako vedúca sociálnoprávnej ochrany
detí. Odjakživa som sa venovala sociálnej oblasti, odkedy som už počas štúdií až dodnes
pracovala v sociálnej oblasti. Sociálna oblasť je proste mojou srdcovkou. Všetky
zamestnania, ktoré som zatiaľ obsadila boli pre mňa nie len povolaním, ale aj poslaním.
Neviem čo by ste ešte odo mňa chceli počuť, a prečo ma zaujala táto ponuka alebo
respektíve prečo ma zaujalo Zariadenie pre seniorov? Myslím si, že v súčasnosti som svoje
ambície tam kde som naplnila, a chcela by som postúpiť ďalej. Je to pre mňa veľkou výzvou,
ale zároveň by som sa jej, teda tohto miesta chcela ujať s veľkým rešpektom, s veľkou
pokorou a zároveň do toho chcem dať moje veľké srdce. Zariadenie pre seniorov malo
odjakživa veľmi dobré meno v Komárne, a nie len v Komárne, ale aj v širokom okolí mimo
Komárna, a ja by som toto dobré meno, ak sa mi teda podarí chcela prinavrátiť.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Nasledujú prípadné otázky. Otváram rozpravu. Vážené
zastupiteľstvo, prosím pýtajte sa. Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Prihlásili sa 5, slovo
má pán poslanec Imre Andruskó.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... teda máme platné uznesenie a aj platné rozhodnutie komisie, a odznelo
odo mňa, že na základe návrhu komisie navrhujem vymenovanie Mgr. Hedvigy Polgár.
Nakoľko k hlasovaniu neboli predložené žiadne návrhy, preto nasleduje otvorené hlasovanie.
Vážené zastupiteľstvo. V zmysle predloženého návrhu berie na vedomie, vymenúva....
É. Hortai – ..... (nie je počuť zvukový záznam).
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L. Stubendek – ..... povedal som v krátkosti, čo sa stalo. Máme platné uznesenie, pred
ktorým bolo zrušené predchádzajúce uznesenie, lebo tam boli technické problémy.
Zastupiteľstvo to prijalo, prerokovali sme to vtedy a myslím si, že znova o tom diskutovať
môžeme, ale povieme znova to isté. Teda sme pred hlasovaním. Návrh na vymenovanie
riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno. Ešte raz to zopakujem.
V bode A/ berie na vedomie výsledky výberového konania, za B/ vymenúva na návrh
primátora v súlade s platnými predpismi a zákonmi Mgr. Hedvigu Polgárovú, trvale bytom,
s účinnosťou od 01.10.2016. Žiada primátora vykonať všetky potrebné úkony súvisiace.
Vážené zastupiteľstvo. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 5/:
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 816/2016)
L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Pani riaditeľka gratulujem vám. Prosím vás, aby ste si
svoju funkciu vykonávali čestne. V prvom rade pre tam žijúcich obyvateľov si vykonávajte
svoju prácu tak, aby spolupráca vyvolávala pre každého spokojnosť, ktorú vy teraz budete
reprezentovať. My vám budeme vo všetkom nápomocní, poskytneme vám všetku pomoc, ale
si myslím, že aj tí, ktorí tam momentálne pracujú a napomáhali aj vo výberovom konaní, sa
tak budú k tomu stavať. Prajem vám všetko dobré, dobrú spoluprácu a veľa zdravia.
Ďakujem pekne.
H. Polgárová – ..... ďakujem. Zatiaľ len toľko. Ale áno, sľubujem vám, že svoju prácu si
budem vykonávať s čistým srdcom a čestne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne, Vážené zastupiteľstvo. Nasleduje ďalší bod, pôvodný
bod č. 2, Odstránenie následkov kalamitnej situácie. Poprosím pán a prednostu, aby
predložil tento materiál. Nech sa páči.

K bodu číslo 5 – Odstránenie následkov kalamitnej situácie - informatívna správa –
896/2016
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O PRIEBEHU
SITUÁCIE DŇA 31.07.2016

ODSTRÁNENIA

NÁSLEDKOV

KALAMITNEJ
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Začiatok obdobia - deň vyhlásenia mimoriadnej situácie,
Koniec obdobia - deň odvolania II. stupňa PA
1.

Opis priebehu záplavovej povodne – prietrž mračien:
31.07.2016 Mesto Komárno a prímestskú časť Nová Stráž postihla veterná smršť
sprevádzaná búrkovou činnosťou. Búrka spôsobila prívalovú povodeň a zaplavila
veľkú časť Komárna a Novej Stráže. Bola vyhlásená Mimoriadna situácia
primátorom mesta Komárno o 15,35.-hod., následne bol vyhlásený III. stupeň
povodňovej aktivity a to o 15,35.-hod.

2.

3.

4.

Opis vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami:
Boli povolali do služby dobrovoľníci a bola poskytovaná pomoc všade kde to od
mesta vyžadovalo OR HaZZ v Komárne.
Rozpis zasahujúcich jednotiek v okrese Komárno dňa 31.7.2016:
DHZO Komárno: čerpadlá 4 ks 1+7+3
Rozpis zasahujúcich jednotiek v okrese Komárno dňa 1.8.2016:
DHZO Komárno: čerpadlá 4 ks 1+7+3
Opis problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na
ochranu pred povodňami:
V celom meste, ako aj v prímestskej časti Nová Stráž kanalizácia nebola schopná
pojať nadmernú zrážkovú činnosť.
Informácie o úrazoch a haváriách:
Nie sú evidované žiadne úrazy a havárie

5.

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred
povodňami, ktorých realizácia vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred
povodňami:
Priebežne čistiť kanalizačnú sieť a zabezpečiť, aby v prípade výskytu nadmernej
zrážkovej činnosti bola funkčná. V Novej Stráži zabezpečiť pre prípad výpadku el.
prúdu náhradný zdroj energie, aby čerpadlá na prečerpávanie boli funkčné. Bolo by
potrebné prečistiť kanalizácie a v Novej Stráži vybudovať „suchý polder“.

6.

Práce, ktoré boli spravené počas odstraňovania povodňových škôd
Útvar obrany a ochrany od vyhlásenia MS, III. SPA a II. SPA zamestnanci UOO spolu
s pomocnou silou v počte 15 ľudí vykonali nasledovné práce:
- odčerpávanie zatopených pivníc (na výzvu OrHaZZ Komárno)
- odstránenie popadaných stromov, konárov, kosenie trávy
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-

rozpílenie a odstránenie padnutej strechy (úrad práce – župný dom)
poskytnutie pomoci všeobecnej nemocnici Komárno pri likvidácii škôd vplyvom
MS
odstránenie padnutého oplotenia a následne jeho oprava v Európskom dvore
odstraňovanie následkov v kultúrnom dome Kava
boli zabezpečené vrecia na piesok, ako aj samotný piesok

Zamestnanci jednotlivých odborov zabezpečili zmapovanie škôd na nehnuteľnostiach
v majetku mesta a nahlásenie poistných udalostí. Zoznam nehnuteľností postihnutých
kalamitou a vyčíslenie škody tvorí prílohu tejto správy.
Priebežne sú odstránené následky kalamity na budovách:
- Budova MsKS Komárno – atika+balkón
- Strecha budovy na ul. Štefániková 10
- Strecha Dôstojníckeho pavilónu - Univerzity Selye J.
- Strecha budovy na ul. Štefániková 8
- Odstránenie následkov na budove ul. Nádor č. 34
- Odstránenie následkov na obytnom dome Slobody č. ½
- Odstránenie následkov na budove Gen. Klapku č. 1 a 7
Následky kalamity sú odstránené a financované z vlastných zdrojov rozpočtu mesta
Komárno. V rozpočte mesta v súčasnom období nie sú zabezpečené zdroje financovania,
preto bude potrebné upraviť výšku rozpočtových nákladov na opravy a udržiavanie. Úhradu
vynaložených prostriedkov od poisťovne je možné žiadať až po vykonaní prác a uhradení
faktúr, pričom je nám známe, že poisťovňa nebude prefinancovať celkové výdavky mesta.
Obyvatelia mesta boli vyzvaní na predloženie hlásení o vzniknutých škodách. Zoznam
predložených hlásení spolu s vyčíslenou škodou tvorí prílohu tejto správy.
Dňa 18.08.2016 bola zvolaná operatívna porada v súvislosti s mimoriadnou
situáciou–ka- lamitou, ktorá zasiahla mesto dňa 31.07.2016. Boli stanovené zodpovedné
osoby, úlohy a termíny zabezpečenia úloh, termíny predloženia výkazov na prefinancovanie
výdavkov mesta súvisiacich s kalamitou na Okresný úrad Komárno. Predloženie zoznamu
ulíc, ktoré boli zaplavené a určenie harmonogramu čistenia dažďových vpustov podľa
závažnosti bolo stanovené do 19.8.2016. Ďalej bolo dohodnuté, že mesto predloží zoznam
postihnutých nehnuteľností v majetku mesta ako aj v majetku obyvateľov mesta tiež na
Obvodný úrad životného prostredia. Vyčíslené výdavky mesta na odstránenie kalamity
a zoznam predložených žiadostí obyvateľov mesta tvoria prílohu tejto správy.
Zamestnanci UOO MsÚ Komárno spolu s odbormi MsÚ ďalej spracúvajú priebežné správy,
ktoré sú následne odosielané na OÚ Komárno a OÚ ŽP Komárno.
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (PA)

Čiastkové
povodie

Vodný
tok,

Povodňový
úsek

Okres /
kraj

Stupeň
PA

Vyhlásený

Odvolaný
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vodná
stavba
Komárno
III.
Nitriansky
Komárno
II.
Nitriansky

31.7.2016 15:35
1.8.2016

1.8.2016

14:00

14:00

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia
Územie

vyhlásená
dňa

Na územnom obvode mestského úradu
Komárno

31.7.2016

hod.

odvolaná
dňa

hod.

15:35 1.8.2016

12:00

Prehľad pracovných síl na území mesta Komárno a v prímestských častiach
počas povodne od 31.7.2016 o 15.35 hod. vyhlásenie mimoriadnej situácie
a III. stupňa povodňovej aktivity
do dátumu a času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
Pracovné sily
Fyzické osoby
Členovia mestskej povodňovej komisie
Príslušníci mestského hasičského útvaru/mestského hasičského zboru
Zamestnanci mesta a organizácií v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce
Iné pracovné sily
Pracovné sily spolu

Počet osôb
4
11 + 5

73
obyvatelia
93 + obyvatelia

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou
v Komárne a v prímestských častiach počas povodne od 31.7.2016
o 15.35 hod. vyhlásenia mimoriadnej situácie a III. stupňa povodňovej aktivity
do dátumu a času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
Druhy strojov a zariadení
Nákladné auto Tatra
Nákladné auto Nisan Cabstar
Avia 31 – Požiarne auto

Počet
3
1
1
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Traktor
Osobné auto
Terénne auto
Povodňový príves
Čerpadlo
PPS 12
Ponorné čerpadlo
Plávajúce čerpadlo
Agregát

1
1
1
1
4
1
2
2
2

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v Komárne
a v prímestských častiach
počas povodne od 31.7.2016 o 15.35 hod. vyhlásenia mimoriadnej situácie a
III. stupňa povodňovej aktivity
do dátumu a času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
Druh materiálu
Piesok
Vrecia na piesok
PHM
Občerstvenie

Merná
jednotka
m³
Ks
L
Porcie

Množstvo
24
5000
650
65

Predpokladaný termín odvolania II. stupňa povodňovej aktivity je 05.09.2016. Súhrnná
správa spolu s potrebnými výkazmi bude predložená na príslušné úrady max. do 10 dní po
odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
F. Rajko – ..... v materiály by som žiadal prepísať..... Na str. 4 ods. 1 je uvedené, že by
bolo potrebné prečistiť kanalizáciu v Novej Stráži, vybudovať suchý polder. Ja by som to
preformuloval na prečistiť kanalizáciu, teda nie bolo by potrebné, ale prečistiť. Okrem toho
v Novej Stráži je v niekoľkých uliciach vybudovaná kanalizácia na odvedenie dažďovej vody,
ktoré zabezpečujú unikanie pre povrchovú vodu, a tie by bolo potrebné tak isto prečistiť.
Keby niekoho zaujímalo, tak poviem aj názvy ulíc, aby sa poprípade dostali do ďalšieho
materiálu. Je to Smrečinová ul., Včelárska ul., Narcisová ul. a Jazmínová ul.. V ostatných
uliciach žiaľ vybudovaná nie je. Tam kde je, aspoň sa snažme vyriešiť. Toto sa teda týka
novej časti Novej Stráže. Ohľadom starej časti toľko, že je tu prítomný pán Deminger, ktorý
má v tomto už dávnejšie získané skúsenosti, kedy táto problematika začala. Chcel by som
požiadať MZ, aby sa s nami o ne podelil. Ďakujem.
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/Výsledok hlasovania č. 6/:
slovo pre pána Jána Demingera, obyvateľa Novej Stráže
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 6
návrh je prijatý
(po krátkom diskusnom príspevku pána Demingera sa vyjadrila k problematike aj riaditeľka
KOMVaK, a.s., Ing. Helena Molnárová a následne ďalej prebiehala diskusia k bodu
rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 7/:
k informatívnej správe o odstránení následkov kalamitnej situácie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 817/2016)

O 17.20 hod. Ing. László Stubendek, primátor mesta nariadil 20 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 17.54 hod.

K bodu číslo 6 – Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne –
TE 794/2016
Predkladateľ: Ing. Ján Vetter, poslanec MZ
Poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ján Vetter predložil návrh na schválenie
nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne z dôvodu zefektívnenia
a zlepšenia priebehu rokovania Mestského zastupiteľstva. Rokovací poriadok bol predložený
a prerokovaný v nasledujúcich komisiách:
Komisia školstva, kultúry a mládeže na svojom zasadnutí dňa 10.05.2016
prerokovala návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne.
Stanovisko KŠKaM: odporúča schváliť Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
v Komárne. Pomer hlasovania: (6-0-0-0).
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Komisia pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch na svojom zasadnutí dňa
10.05.2016 prerokovala návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne.
Uvedený materiál komisia berie na vedomie a odporúča prerokovať v rade mesta (bez
hlasovania).
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 30.05.2016 prerokovala návrh
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne.
Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie. Pomer hlasovania: (5-0-2-0).
Rada prerokovala. Pomer hlasovania: (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
T. Varga – ..... mal by som pripomienky a zmeny v návrhu, nakoľko v materiály nie sú
zapracované moje návrhy, ktoré som s kolegom Vetterom prekonzultoval. Šiel by som
v poradí. ..... v návrhu je uvedené, že „pri zmene programu treba svoje návrhy na zmenu
predložiť 3 hodiny pred začiatkom zasadnutia“. Napísal som si, že čo v prípade, keď primátor
chce zmeniť program. Napríklad on nás musí informovať o tom, alebo ako je to? Komu
musíme odovzdať návrh na zmenu programu? Keď odovzdám na úrad, tak o tom nebudú
vedieť ostatní poslanci. Toto však nie je celkom logické, a neviem to takto prijať. Potom v § 6
– Rokovanie MZ, atď. v bode 7 – „V prípade ak sa nezíde dostatoční počet poslancov do 30
minút, tak primátor ukončí zasadnutie“. Dostatoční počet navrhujem zmeniť na nadpolovičnú
väčšinu všetkých poslancov. Posledný bod, ku ktorému som si napísal poznámku sa
vzťahuje na 5 – 10 minútové obmedzenie diskusných príspevkov. Nesúhlasím však s tvojím
výrokom kolega Vetter „že, poslanci vyčíňajú“. Podľa mňa sem poslanci pracovať chodia,
a nie vyčíňať s časom. Toto slovo neviem prijať. To, že obmedzíme diskusný príspevok
poslancov na 5 minút nie je dobré. Poslanci majú len jedno toto miesto, kde si môžu povedať
svoje názory, môžu tlmočiť problémy obyvateľov, nakoľko ich zastupujú. Týchto 5 minút však
považujem za veľmi málo, nakoľko príkladom je aj kolega, ktorý materiál predložil. Keď
budeš vedieť prijať zmenu času diskusných príspevkov, tak potom budem vedieť podporovať
celý návrh. Aj som si sem napísal, že neviem či je to šťastné riešenie, pokiaľ nebude na to
vypracovaná nejaká analýza, že sa to neprieči so zákonom, tak to ja zatiaľ podporiť neviem.
Spomenul si aj také, že aj poslanecká strana Híd podporuje limitovanie diskusných
príspevkov, avšak v dnešnom vydaní Új Szó je uvedené, že „Ani politickej strane sa nepáči
nový parlamentný rokovací poriadok“. Nesúhlasia hlavne s obmedzením diskusných
príspevkov poslancov. Čiže podľa mňa aj ony dospeli k tomu, že to takto nie je kóšer. Okrem
toho som navrhoval, aby aj obyvatelia mohli povedať svoje problémy pred primátorom,
respektíve pred MZ, preto som navrhol v § 12 vynechať slovo poslanci, aby tam nebolo len
poslanci, ale navrhujem vložiť tam Článok 6 s tým textom, že „podnety, pripomienky a otázky
občanov mesta sú pravidelnou súčasťou plánovaných zasadnutí MZ v čase od 16.00 hod..
Časový limit pre pripomienky, podnety a otázky jedného občana je najviac 5 minút. Celkový
časový limit pre pripomienky a podnety občanov je najviac 30 minút. Poprosím pána
primátora, aby dal o tomto mojom pozmeňujúcom návrhu hlasovať.....
J. Vetter – ..... ako predkladateľ návrhy prijímam.....
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I. Andruskó – ..... mal by som viacej pozmeňujúcich návrhov..... V § 4 bode 2 napísať –
„Návrh na zmenu programu poslanec predloží písomne, elektronicky alebo ústne na začiatku
zasadnutia mestského zastupiteľstva“. Ďalej v § 4 miesto pôvodného bodu 7 napísať –
„V bode Rôzne môže poslanec predkladať návrhy, ktoré nemajú dopad na rozpočet mesta
Komárno“. Ďalej je podobný bod, ktorý navrhol aj pán poslanec Tamás Varga ohľadom
debaty o 16.00 hod.. Tým by som návrh pána poslanca Tamása Vargu doplnil, aby sme
stanovili aj poradie prihlásených obyvateľov. Aj pred chvíľou sme boli svedkami toho, že
prišli, dvaja, traja a teraz kto má byť prvý. Teda ten, kto sa u primátora prihlási ako prvý bude
mať možnosť o 16.00 hod. a nasledujúci by bol o 16.15 hod., lebo tvoj návrh neobsahuje
týchto 15 minút, túto zmenu. Pred chvíľou sme mali dvoch prihlásených s dvoma rôznymi
témami. Teda nasledujúca zmena by bola v § 6 bode 14, teda ten časový limit, ktorý vo
svojom diskusnom príspevku spomínal aj pán poslanec Varga. Teda § 6 bod 14, časový limit
by som zmenil v tom, že maximálne na 15 minút. Ďalej – „Ak poslanec počas svojho
vystúpenia vo veci požiada predsedajúceho o predĺžení svojho vystúpenia o ďalšie max. 5
minút, tak sa jeho žiadosti vyhovie“. Ďalej v § 12 bod 3 – Interpelácie by znelo – „Interpeláciu
poslanec podáva ústne alebo písomne na zasadnutí MZ v rámci bodu programu určeného
na interpeláciu“..... Toto by bolo všetko, odovzdám to písomne a pán primátor žiadal by
som o tom hlasovať jednotne.
O. Gajdáč – ..... mám pozmeňujúci návrh..... § 4 bod 5.... § 4 je Program rokovania MZ.....
Podľa mňa bod 5 by nemal byť tu, ale v § 12.... Navrhujem, aby tento § 5 znel nasledovne –
„Interpeláciou poslanca sa rozumie aj kvalifikovaná otázka, alebo pripomienka vo veciach
uplatňovania a vykonávania nariadení, rozhodnutí a uznesení Mestského zastupiteľstva
o činnosti mestského úradu a organizácií založených alebo zriadených mestom“.... ale
zároveň celý tento bod preniesť do § 12 za bod 2, ako bod 3.....
F. Rajko – ..... chcel by som podať jeden návrh ohľadom overovateľov ..... pripravil som
jednu vetu, ktorú by sme mohli vložiť do § 13 bodu 1 za poslednou vetou. Bod 1 § 13 začína
tak, že z rokovania MZ a pokračuje ..... Teda posledná veta by znela, že zápisnicu
z rokovania podpisuje primátor, overovatelia a prednosta mestského úradu. A teraz by
nasledovalo doplnenie ..... „Návrh na overovateľov zápisnice z rokovania MZ predkladá na
schválenie MZ primátor podľa evidencie, ktorú vedie mestský úrad“..... Keď to predkladateľ
pán Vetter prijme, tak o tom nemusíme hlasovať, lebo by nemalo zmysel. Poprípade keď si
myslí, že to sem nepatrí, tak sa tým nebudem ďalej zaoberať ..... Okrem toho by som mal
ďalší návrh.... Za veľmi kritický považujem bod 14 § 6..... Po tom, ako si povedal každý svoj
názor, by mohla byť prestávka a potom by sa to dalo zmeniť tak, aby sme tým
neobmedzovali nikoho v tom, aby mohol rozprávať hoci aj pól hodinu, a preto by sa tam
mohlo zapracovať niečo také, že jeden diskusný príspevok by trval 5 minút. Keby však
diskutér vopred vedel, že by rád rozprával viacej, tak by to vopred aj nahlásil. Už sme to
prebrali, že ako poslanec má na to aj právo. Ale mali by sme dať možnosť tým poslancom,
ktorí by chceli rozprávať viacej. Možno je to trocha vtipné, ale týmto by sme neobmedzovali
jeho slobodu prejavu. Musel by to len ohlásiť vopred .....
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L. Stubendek – ..... budeme hlasovať o predložených pozmeňujúcich návrhoch postupne.....
/Výsledok hlasovania č. 8/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k schváleniu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne – § 4 bod 2 – zmena programu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 13
Proti: 4
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 9/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k schváleniu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne – § 4 nový bod 7 – predkladanie v bode
Rôzne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 15
Proti: 3
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 10/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k schváleniu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne – § 6 bod 14 – vystúpenie poslanca
max. 15 minút a ďalšie max. 5 minút
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 9
Proti: 9
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 11/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k schváleniu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne – § 12 bod 3 – Interpelácie a otázky
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 14
Proti: 4
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 12/:
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Ondreja Gajdáča k schváleniu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne – § 4 bod 5 – preradenie bodu 5 do § 12
ako bod 3
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 17
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 13/:
k schváleniu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 12
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 818/2016)

L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý po dvoch hodinách rokovania. Chcel by som
povedať, že 1. bod programu rokovania trval hodinu a pól, interpelácie trvali hodinu, zvolenie
riaditeľky zariadenia trvalo 20 minút, Informatívny materiál ohľadom následkov kalamitnej
situácie trval dve aj pól hodiny a tento materiál dve hodiny. Vážené zastupiteľstvo, v
zasadnutí však treba pokračovať. Vzhľadom na to, že na budúci týždeň bude sviatok, treba
hlasovať o pokračovaní zasadnutia. Teraz o 19.55 hod. prerušíme zasadnutie a navrhujem
pokračovanie na budúci týždeň pondelok so začiatkom o 10.00 hod..
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B. Szabó – ..... chcel by som poslaneckých kolegov upozorniť na to, že budúci týždeň
v utorok o 14.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu.....
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Hlasujme prosím o tom, že budeme pokračovať
v pondelok o 13.00 hod..

/Výsledok hlasovania č. 14/:
Prerušenie – pokračovanie 12.09.2016 (pondelok) o 13.00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 4
Proti: 11
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 819/2016)

/Výsledok hlasovania č. 15/:
Prerušenie – pokračovanie 14.09.2016 (streda) o 13.00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 10
Proti: 3
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 3
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 820/2016)

/Výsledok hlasovania č. 16/:
Prerušenie – pokračovanie 09.09.2016 (piatok) o 13.00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 6
Proti: 6
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 821/2016)

/Výsledok hlasovania č. 17/:
Prerušenie – pokračovanie 19.09.2016 (pondelok) o 13.00 hod.
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenie 822/2016)

Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno na základe uznesenia č. 822/2016
o 20.03 hod. prerušil 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne,
a pokračovanie určil na budúci týždeň pondelok 19.09.2016 so začiatkom o 13.00 hod..

Overovatelia

Ing. František Rajko

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

MUDr. Zoltán Benyó

.................................................................
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Pokračovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, dňa 19.
septembra 2016 o 13.00 hod. otvoril a viedol Ing. László Stubendek, primátor
mesta Komárno.

L. Stubendek – ..... ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. V zmysle
uznesenia č. 822/2016 z rokovania 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské
zastupiteľstvo prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 19.
september 2016 so začiatkom o 13.00 hod. Budeme pokračovať v zmysle tých bodov
programu, ktoré zastupiteľstvo schválilo.
Neprítomní – Ospravedlnení: Ing. János Vetter, JUDr. Éva Hortai, Ing. Zoltán Bujna,
PaedDr. József Kiss Péntek. Neskorší príchod ohlásili: JUDr. Štefan Bende, MUDr. Mgr.
Ondrej Gajdáč, MUDr. Tibor Bastrnák.
Ďalší prítomní:

- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.

Primátor Ing. László Stubendek vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa
pri otvorení rokovania prezentovali: 16. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ
je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil naďalej Zsuzsannu Molnár. Overovatelia určení na 23.
zasadnutí MZ konaného dňa 08. septembra 2016 – Ing. František Rajko a MUDr. Zoltán
Benyó sú prítomní, teda zostávajú naďalej.

Návrhy na overovateľov zápisnice:

–
–

Ing. František Rajko,
MUDr. Zoltán Benyó.

K bodu číslo 7 – Návrh na VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi – TE 818/2016
Predkladateľ: Ing. Alexander Patus, vedúci KO
Dôvodová správa k návrhu VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi.
S účinnosťou od 01.01.2016 platí nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Tento
zákon ukladá v prechodných ustanoveniach § 135 ods. 15 obciam povinnosť zosúladiť
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všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré bolo vydané podľa doterajšieho zákona, s novým zákonom.
Mesto vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Väčšia časť návrhu VZN bola prevzatá z doterajšieho VZN č. 2/2007.
Návrh VZN v súlade s ust. § 6 ods.2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní
pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia a na internetovej adrese
mesta.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy,
ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990
Zb. sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním
mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
V lehote určenej na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 9/2016 v zmysle § 6
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení neboli uplatnené žiadne
pripomienky.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh VZN
Stanovisko KŽP, VP a D: doporučuje schváliť návrh VZN (7-0-0-0)
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh VZN (7-0-0-0)
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A. Patrus - ..... v návrhu VZN by som žiadal zmeniť dátum v § 20 v bode 2 z 08.
septembra na dnešný deň, t.j. 19. septembra.....
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 18/:
k návrhu VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (VZN č. 9/2016)

K bodu číslo 8 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie – TE 852/2016
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

O 13.15 hod. prišiel poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.

/Výsledok hlasovania č.19/:
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 30.06.2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 823/2016)

K bodu číslo 9 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2.
polrok 2016 za uplynulé obdobie – 853/2016
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór
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V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu raz
za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Predložený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke
Mesta Komárno od 20.06.2016.
Pripomienky a návrhy bolo možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta
Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno pred prerokovaním návrhu v Mestskom
zastupiteľstve Komárno v termíne do 30.06.2016.
VYHODNOTENIE ZVEREJNENIA:
K vyvesenému návrhu kontrolnej činnosti neboli podané pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy, preto odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Komárne schváliť
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti.
M. Csintalan – ..... chcel by som doplniť plán činnosti, nakoľko sme medzičasom obdžali
nariadenie UVO. Prečítal by som. „Preskúmanie postupu verejného obstarávateľa Mesto
Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v súvislosti so zadaním zákazky s nízkou
hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. na predmet „Dodanie
riešenia informačného systému Mesta Komárno“, ktorej výzva na predkladanie cenovej
ponuky bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa
07.06.2016.“ Ešte by som chcel dodať, že na minulom zasadnutí mal pán poslanec Bende
návrh, ale neviem ho zatiaľ zapracovať, nakoľko som ho ešte písomne neobdržal. Vtedy som
ústne súhlasil, že to prijmem. Tým by sa tak isto mohol rozšíriť plán činnosti.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
K. Glič – ..... pripájam sa k pánovi Bendemu a predkladám poslanecký návrh, ktorý je hlavne
z dielne pána Bendeho. Ja som ten návrh rozdal každému pred chvíľou, takže bol by to bod
č. 7, ale teraz už asi 8, lebo ešte jeden návrh tam prišiel. Takže ten návrh dovoľte, aby som
prečítal. Schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno
na 2. polrok 2016 o bod 7 v nasledovnom znení „Kontrola dodržania zákona o majetku obcí
pri postupe a schvaľovaní zámerov a prevodov nehnuteľností za obdobie od 01.01.2011, a to
vzhľadom na rozsiahlu novelu zákona o majetku obcí v roku 2011 ako aj na odlišný postup
pri schvaľovaní zámerov a prevodov nehnuteľností iných samospráv po tejto novele“.....
M. Csintalan – ..... keď vážené MZ prijme, tak nebude potrebné zvlášť uznesenie. Prijmem
návrh a doplním do plánu činnosti, teda plán bude po tomto obsahovať 8 tém. Teda
predložený a teraz prečítaný návrh prijímam.....

O 13.37 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Anton Marek.
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/Výsledok hlasovania č. 20/:
k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 824/2016)

K bodu číslo 10 – Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania a
prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno – TE 655/2016
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing., vedúca OSM
Mesto Komárno v súčasnom období nemá vypracované Zásady na prevádzkovanie
letných terás na území mesta Komárno.
Momentálne aktuálny predpis VZN č. 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás
na území mesta Komárno nie je v súlade s § 6 ods.1 a 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a neobsahuje podrobné podmienky prevádzkovania letných terás.
Z uvedených dôvodov Odbor správy majetku mesta vypracoval návrh nových Zásad
prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno.
Pôvodný návrh bol prerokovaný na marcovom zasadnutí odborných komisií pri MZ a na
mestskej rade dňa 09.03.2016. Ďalej bol prerokovaný na stretnutí s prevádzkovateľmi
letných terás za prítomnosti vedenia mesta, poslancov MZ a členov odborných komisií.
Predložené pripomienky z prerokovaní návrhu boli zapracované do tejto konečnej verzie.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť podľa predloženého návrhu
Stanovisko KRM: zo dňa 01.03.2016 doporučuje schváliť návrh (6-0-0-0)
Stanovisko KŽPVPaD: zo dňa 01.03.2016 doporučuje schváliť návrh (8-0-0-0)
Stanovisko FK: zo dňa 02.3.2016 nezaujala hlasovaním stanovisko (0-0-8-0)
Stanovisko Rady: dňa 09.03.2016 prepracovať a predložiť na ďalšie zasadnutie rady
(5-0-1-0)
Stanovisko FK zo dňa 21.6.2016:
Komisia podala pozmeňujúci návrh k materiálu v článku 7 bod 4. a 5. nahradiť „komisia“ na
„mestské zastupiteľstvo“. Komisia svojím hlasovaním nezaujala stanovisko (0-0-6-0)
Stanovisko rady zo dňa 29.6.2016: doporučuje schváliť (5-0-2-0)

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 21/:
k návrhu Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území
mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 825/2016)

K bodu číslo 11 – Návrh VZN Mesta Komárno č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č.
5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno – TE
654/2016
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing., vedúca OSM
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť podľa predloženého materiálu
Stanovisko KRM: zo dňa 01.03.2016 doporučuje schváliť návrh (6-0-0-0)
Stanovisko KŽPVPaD: zo dňa 01.03.2016 doporučuje schváliť návrh na schválenie VZN č.
3/2016, ktorým sa ruší VZN č.5/2004 (8-0-0-0)
Stanovisko FK: zo dňa 02.3.2016 doporučenie FK: na radu doplniť doteraz platné VZN,
zvážiť či „VZN“ alebo „ZÁSADY“ zo dňa 21.6.2016 – komisia nezaujala stanovisko
Stanovisko rady: zo dňa 09.3.2016, materiál bol stiahnutý z rokovania
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 22/:
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 03/2016, ktorým sa
zrušuje VZN č. 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (VZN č. 03/2016)
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K bodu číslo 12 – Návrh na realizáciu výstavby a obnovu prístreškov MHD – TE
842/2016
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing., vedúca OSM
Dôvodová správa
V rámci prieskumu trhu boli oslovené spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výstavbou
a prevádzkovaním autobusových prístreškov resp. mestských mobiliárov.
Na základe získaných informácii navrhujeme realizovať obnovenie jestvujúcich resp.
vybudovanie nových autobusových prístreškov (podľa prílohy č.1 tohto materiálu) ako aj
prevádzkovanie takto vybudovaných prístreškov výberom prevádzkovateľa na základe
obchodnej verejnej súťaže, Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli vypracované podľa
poskytnutých informácii v rámci prieskumu trhu ako aj predošlých zmlúv uzatvorených
prevádzkovateľmi autobusových prístreškov.
Užívanie mestských pozemkov, na ktorých budú vybudované autobusové prístrešky,
bude riešené formou zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi mestom Komárno
a prevádzkovateľom autobusových prístreškov. Užívanie ostatných pozemkov (ktoré nie sú
vo vlastníctve mesta Komárno) zabezpečuje prevádzkovateľ.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Nie je v rozpore s UPN.
Stanovisko MsÚ: navrhuje realizovať výber prevádzkovateľa formou obch. verejnej súťaži.
Stanovisko KRM zo dňa 20.06.2016: KRM žiada doplniť zoznam lokalít – zastávkou na
Harčáši. Ďalej navrhuje zvážiť vypísanie OVS po oslovení odborných škôl na vytvorenie
dizajnu autobusových zastávok, ktoré budú predmetom OVS a vytvorenie komisie na
vyhodnotenie OVS. Komisia doporučuje vypísanie OVS až po vyhodnotení ponúk od
odborných škôl po septembri 2016. Pomer hlasovania: (8-0-0-0)
Stanovisko FK zo dňa 21.06.2016: pomer hlasovania (2-0-4-0)
Stanovisko Rady zo dňa 29.06.2016: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-1-0)
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... do uznesenia sa doplní komisia s menami, JUDr. Margit Keszegh predseda, Ing. Peter Korpás - člen, MUDr. Anton Marek - člen, Ing. Kristián Csémy – člen a
Ing. Katarína Prodovszká – člen. Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 23/:
k vyhláseniu OVS na vybudovanie a prevádzkovanie autobusových prístreškov MHD
na území mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 826/2016)
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K bodu číslo 13 – Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie
zmluvy o nájme za účelom rekonštrukcie - výmeny, údržby a komerčného využitia
výlepných a vývesných plôch v meste Komárno – TE 858/2016
Predkladateľ: JUDr. Iveta Némethová, Ing., vedúca OSM
Mestskej rade je predložený návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
najvhodnejšie zabezpečenie inštalácie, správy a prevádzkovania výlepových plagátových
plôch a vylepenia plagátov na území mesta Komárno.
Mesto Komárno je vlastníkom 23 plagátových plôch uvedených v prílohe č. 1 tohto
materiálu prípadne je vlastníkom pozemkových parciel, na ktorých sú plagátové plochy
umiestnené.
Technický a estetický vzhľad existujúcich výlepových plagátových plôch je dlhodobo
nevyhovujúci. Možno konštatovať, že v niektorých lokalitách svojim vzhľadom hyzdí okolie
a technický stav môže dokonca ohroziť blízke priestranstvo.
Účelom obchodnej verejnej súťaže je nájsť vhodného zmluvného partnera pre
riešenie a zlepšenie problematiky plagátových plôch a vylepovania plagátov na území mesta.
Víťaz obchodnej verejnej súťaže zabezpečí obnovu a výmenu existujúcich plagátových plôch
a ďalej potom dodávku a inštaláciu prípadných nových plagátových plôch. Bude garantovať
správu a ucelené prevádzkovanie plagátových plôch vrátane súvisiaceho servisu a služieb
na území mesta Komárno vo vyššej kvalite, než tomu bolo doposiaľ po celú dobu trvania
zmluvy o nájme mesta Komárno.
Požiadavkou bude zabezpečenie financovania celého zámeru zo strany budúceho
nájomcu bez finančného príspevku mesta Komárno.
S ohľadom na predpokladané výrobné lehoty a zákonné lehoty z hľadiska požiadaviek
stavebného zákona, ktoré bude musieť nový nájomca splniť, je predpokladané začatie
plnenia od 01.10.2016.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

D. Kovács – ...... mám procedurálny návrh. Navrhujem stiahnuť materiál z rokovania.....
/Výsledok hlasovania č. 24/:
procedurálny návrh poslanca Dávida Kovácsa – stiahnuť materiál z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý
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K bodu číslo 14 – Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno
č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Židovskú náboženskú obec v Komárne – TE
808/2016
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó Ing., vedúca OR
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v záujme utvárania podmienok rozvoja oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta
Komárno schválilo dňa 25.6.2015 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2015. Toto
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky priznania finančnej dotácie
z rozpočtu Mesta Komárno. Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 000,- Eur
na financovanie takýchto žiadostí. Praktické skúsenosti pri priznaní finančnej dotácie si
vynútili zmeny a upresnenia, ktorými sa menilo a doplnilo VZN. VZN mesta Komárno č.
28/2015 ktorým sa menilo a doplnilo VZN č.12/2015 nadobudla účinnosť dňom 5. januára
2016. Upresnili sa možnosti na použitie finančnej dotácie, termín podania a výška finančnej
spoluúčasti žiadateľa.
Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 vyhradilo 10 tisíc eur na financovanie
takýchto žiadostí. Na základe VZN č.12/2015 bola dňa 10. februára 2016 na webovej
stránke mesta zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na čerpanie finančných
prostriedkov.
Na Mestský úrad Komárno dňa 10. júna 2016 bola doručená žiadosť v zmysle
uvedeného VZN od Židovskej náboženskej obci v Komárne o poskytnutie finančnej dotácie
v rozsahu 2000,- Eur za účelom zlepšenia kvality životného prostredia pod názvom projektu
„Údržba zelene židovského cintorína v Komárne“. Židovská náboženská obec v Komárne
je majiteľom cintorína, veľkej plochy verejnej zelene na Ulici Zlatého muža v Komárne.
Cieľom projektu je zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev, údržba verejnej
zelene a odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Údržba celého areálu je pre organizáciu
veľkou úlohou a preto projekt sa realizuje pomocou odbornej firmy s plánovanou celoročnou
údržbou. V areály cintorína by sa umiestnili v rámci projektu 3 odpadové koše a 3 lavičky.
Predpokladaný termín realizácie projektu je do 31.12.2016.
Táto žiadosť bola v súlade s § 4 ods. 5 predmetného VZN prerokovaná v Komisii
rozvoja mesta a v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy. V zmysle § 4
ods. 6 ju predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo, ktoré je oprávnené rozhodnúť o priznaní
žiadanej finančnej dotácie.

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 25/:
k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre
Židovskú náboženskú obec v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (uznesenie č. 827/2016)

K bodu číslo 15 – Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k
30.05.2016- informatívny materiál – TE 816/2016
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó Ing., vedúca OR
Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu
s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.
Stanovisko úradu:
Stanovisko KRM:
Stanovisko FK:
Stanovisko Rady :

doporučuje schváliť návrh na uznesenie
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0)
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2-0)
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0)

I. Szabó – ...... pred chvíľou kolega rozdal aktuálnu tabuľku.....

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 26/:
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 828/2016)
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K bodu číslo 16 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM
1. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2016 – doplnený – TE
811/2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 633/2016 zo dňa 17. marca 2016
(pokračovanie 23. marca 2016) schválilo aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu
v DOU na rok 2016. Všetkým žiadateľom zo schváleného zoznamu na predošlých
zasadnutiach MZ už boli pridelené byty. Aby bolo možné v budúcom období voľné byty
obsadzovať nájomníkmi je potrebné aktualizovať schválený zoznam o nové žiadosti v DOU,
ktoré splnili podmienky zaradenia v zmysle § 3 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 6/2011
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 3 ods. 3 VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v DOU
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie dňa 20.06.2016: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0)
Stanovisko rady zo dňa 29.06.2016: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0)
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

I. Némethová – ..... navrhujeme zmenu termínu, do 30. septembra .....
/Výsledok hlasovania č. 27/:
k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 829/2016)

2. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Dávid Štefan – TE 812/2016
Meno:
Štefan Dávid
Narodený:
07.07.1954
Trvalý pobyt: Komenského ul. 6/19; 945 01 Komárno
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a/
b/
c/
d/
e/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt v Komárne
žiadateľ nemá byť nájomcom bytu
žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
RD, obytného domu
naliehavosť bytovej potreby

2016
áno
nie je
nie je
býva u dcéry

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1
Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
-

spĺňa podmienky § 10 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno.

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh SZB komisie na uznesenie
Stanovisko SZB komisie zo dňa 20. 06. 2016: odporúča prideliť byt na adrese Špitálska ul.
14/18 (o pridelenom byte sa rozhodlo losovaním členom komisie) a odporúča schváliť návrh
na uznesenie (7-0-0-0)
Stanovisko rady zo dňa 29.06.2016: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0)

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 28/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 830/2016)
3. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/15 - Mgr. Hagyóová Tünde – TE
814/2016
Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu spĺňajúcich kritériá na
pridelenie bytu bežného štandardu v bytových domoch postavených pomocou MVRR SR
doplnený o príjmy jednotlivých žiadateľov a osôb s nimi bývajúcich (ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne), s uvedením životného minima a trojnásobku životného minima spolu
posudzovaných osôb, ako aj zoznam voľných bytov bežného štandardu. Komisia sa
rozhodla prideliť byt s prihliadnutím na rok podania žiadosti.
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Žiadosť o prenájom bytu
Meno:
Mgr. Tünde Hagyóová
Narodená:
24.05.1989
Trvalý pobyt: Ul. budovateľská 49/42 945 01 Komárno
a/
b/
c/
d/
e/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt v Komárne
žiadateľ nemá byť nájomcom bytu
žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
RD, obytného domu
naliehavosť bytovej potreby

2015
áno
nie je
nie je
býva u rodičov

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 (žiadateľka)
Žiadateľka nemá voči mestu nedoplatky.
Spĺňa podmienky § 5 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno. Spĺňa podmienky MVaRR SR.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh SZB komisie na uznesenie
Stanovisko SZB komisie zo dňa 20.06.2016:odporúča schváliť návrh na uznesenie(7-0-0-0)
Stanovisko rady zo dňa 29.06.2016: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0)

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 29/:
k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 831/2016)

Ing. László Stubendek, primátor mesta o 14.38 hod. nariadil 10 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 15.04 hod.
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K bodu číslo 17 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM
1. Tibor Takács a Tatiana Takácsová - Žiadosť o predaj pozemku - TE 740/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 30/:
k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 832/2016)
2. Ing. Pavol Kysel a Edita Kyselová - Žiadosť o predaj pozemku - TE 743/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 31/:
k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 833/2016)
3. PARK IN s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - TE 744/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 32/:
k predaju pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
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návrh je prijatý (č. uznesenia 834/2016)
4. Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku - TE 746/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 33/:
k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 835/2016)
5. Alžbeta Némethová - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 750/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 34/:
k prenájmu pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 836/2016)
6. SWAN SK s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemkov - TE 740/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 35/:
k prenájmu pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 837/2016)
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7. KORTINA COM s.r.o. - Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - TE 740/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 36/:
k prenájmu nehnuteľnosti
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 838/2016)
8. Stará pevnosť Komárno n.o. - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - TE
758/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 37/:
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 839/2016)
9. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru a návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov - prístavby ZŠ na ul. Košickej
na parc. registra "C" č. 7307 - TE 760/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 38/:
k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM – Speciális Alapiskola a k uzatvoreniu
zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov - prístavby ZŠ na ul.
Košickej, nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ č.7307
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 840/2016)
10. SHMÚ - Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
- TE 786/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 39/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 841/2016)
11. COM-therm, spol. s r.o. - Žiadosť o výpožičku pozemku - TE 753/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 40/:
k žiadosti o výpožičku pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 842/2016)
12. Com-therm, spol. s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o
vecnom bremene - TE 764/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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I. Andruskó – ..... mám pozmeňujúci návrh. Navrhujem zvýšiť sumu jednej parcely na 2 tis.
eur.
F. Rajko – ..... navrhujem, aby sme stiahli materiál z rokovania, a po vyjasnení, že za
koľko poskytneme súkromným osobám, respektíve podnikom sa predloží na prerokovanie.....
/Výsledok hlasovania č. 41/:
k žiadosti o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene + pozmeňujúci návrh Mgr.
Imre Andruskóa – 2000 eur/parcela
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 843/2016)
13. Rádio Mária Slovakia - Žiadosť o prenájom hnuteľnosti - TE 851/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 42/:
k žiadosti o prenájom hnuteľnosti
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 844/2016)
14. Alexander Nagy - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 749/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 43/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 845/2016)
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15. Ing. Daniela Kočišová - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 826/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 44/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 846/2016)
16. Ondrej Bendo - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 827/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 45/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 847/2016)
17. András Mayer - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 844/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 46/:
k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 848/2016)
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18. Štefan Szabó - Žiadosť o prenájom pozemku - TE 828/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 47/:
k žiadosti o prenájom pozemku – Alternatíva 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 849/2016)
19. Ferenc Magyarics - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene - TE 840/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 48/:
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene – Alternatíva 2,
vecné bremeno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 13
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 850/2016)
/Výsledok hlasovania č. 49/:
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene –Alternatíva 1,
prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 851/2016)
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20. Erik Földes - Žiadosť o predaj pozemku - TE 829/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 50/:
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 852/2016)
21. Eva Hámoriová, Dezider Máté a manž. Mária Mátéová, Mária Földesová, Janetta
Földesová, Pavol Kraváč a manž. Monika Kraváčová a Ján Földes a manž. Marta
Földesová - Žiadosť o predaj pozemku - TE 830/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 51/:
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 853/2016)
22. Eduard Halmo - Žiadosť o predaj pozemku - TE 831/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

L. Stubendek – ..... do uznesenia sa doplní komisia s menami, PhDr. Imre Knirs –
predseda, Ing. Konštantín Glič – člen, Mgr. Tímea Szénássy – člen a zo strany mestského
úradu JUDr. Ing. Iveta Némethová a Adriana Gerencsériová.
/Výsledok hlasovania č. 52/:
k žiadosti o predaj pozemkov
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 854/2016)
23. Ján Lipták a manž. Andrea Liptáková - Žiadosť o predaj pozemku - TE 832/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 53/:
k predaju pozemku – Alternatíva 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 855/2016)
L. Stubendek – ..... prosím napísať do zápisnice, aby sa preverili ďalšie možnosti
a potom znova predložilo na prerokovanie pred MZ v normálnom časovom termíne.
24. Karol Pipper KVALITA - Žiadosť o predaj pozemku - TE 833/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 54/:
k predaju pozemku – Alternatíva 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 856/2016)
25. Ing. Pavol Boschetti a manž. Mgr. Adriana Boschetti - Žiadosť o predaj pozemku TE 835/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 55/:
k žiadosti o predaj pozemku – návrh MsÚ, 40% BDÚ
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 857/2016)
26. Zuzana Slezáková - Žiadosť o predaj pozemku - TE 836/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 56/:
k žiadosti o predaj pozemku – návrh MsÚ, vyplatiť naraz
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 858/2016)
27. Žiadosť o predaj nebytového priestoru - ul. Župná - TE 837/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Szabó – ..... mám procedurálny návrh, stiahnuť materiál z rokovania.....
/Výsledok hlasovania č. 57/:
procedurálny návrh Ing. Bélu Szabóa – stiahnuť materiál z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
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28. Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Comorra Servis TE 841/2016
Materiál stiahnutý z rokovania !!!
29. Csaba Tóth a manželka Angela Tóthová - Žiadosť o výpožičku pozemku - TE
838/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 58:
k žiadosti o výpožičku pozemku – Alternatíva 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 859/2016)
30. FOVEA s.r.o. - Žiadosť o výpožičku pozemku - TE 839/2016
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 59/:
k žiadosti o výpožičku pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 860/2016)

Ing. László Stubendek, primátor mesta o 16.53 hod. nariadil 15 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 17.21 hod.
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K bodu číslo 18 – Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu
GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie
povinnosti uzavrieť zámennú zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č.k.
5Cb/4/2015 – TE 821/2016
Dôvodová správa
Dňa 14.01.2015 spoločnosť GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno ako navrhovateľ podala
proti odporcovi Mestu Komárno na Okresný súd Komárno návrh na uloženie povinnosti
uzatvoriť zámennú zmluvu a návrh na predbežné opatrenie.
Okresný súd Komárno rozsudkom č. 5Cb/4/2015-173 zo dňa 05.05.2016 rozhodol tak, že
Odporca je povinný uzatvoriť s Navrhovateľom zámennú zmluvu, v zmysle ktorej odporca
svoje výlučné vlastníctvo k nehnuteľnostiam v hodnote 87.118,- eur tvoriace predmet sporu
prevádza do výlučného vlastníctva navrhovateľa a navrhovateľ svoje výlučné vlastníctvo
k nehnuteľnostiam v hodnote 116.182,93,- eur tvoriace predmet sporu prevádza do
výlučného vlastníctva odporcu tak, že navrhovateľ sa stáva výlučným vlastníkom
nehnuteľností vedených na Okresným úradom katastrálnym odborom Komárno na LV č.
6434 pre katastrálne územie Komárno:
-

-

-

parcela registra „C“ č. 10168/2 o výmere 13 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10168/5 o výmere 41 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10173 o výmere 475 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10175 o výmere 764 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10177 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10178 o výmere 62 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10179 o výmere 82 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10180 o výmere 118 m2, zastavaná plocha,
novovytvorená parcela registra „C“ č. 10168/9 o výmere 1.694 m2, zastavaná plocha,
novovytvorená parcela registra „C“ č. 10168/7 o výmere 2.021 m2, zastavaná plocha,
vytvorené geometrickým plánom č. 35974672-11/2009 z parcely č. 10168/1 o výmere
13679 m2, zastavaná plocha, vedená na LV č. 6434,
novovytvorená parcela registra „C“ č. 10168/10 o výmere 591 m2, zastavaná plocha,
vytvorená geometrickým plánom č. 35974672-32/2009 z parcely č. 10168/1 o výmere
13679 m2, ostatná plocha, vedená na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
parcela registra „C“ č. 10225 o výmere 296 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10226 o výmere 109 m2, zastavaná plocha,
parcela registra „C“ č. 10228/4 o výmere 580 m2, záhrada,
parcela registra „C“ č. 10228/3 o výmere 218 m2, záhrada,
parcela registra „C“ č. 10228/2 o výmere 554 m2, záhrada,
parcela registra „C“ č. 10228/1 o výmere 2.926 m2, záhrada,
parcela registra „C“ č. 10227 o výmere 314 m2, záhrada,
novovytvorená parcela registra „C“ č. 10222/1 o výmere 1455 m2, zastavaná plocha,
vytvorená geometrickým plánom č. 35974672-219/2012 z parcely registra „C“ č.
10222/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha,
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-

novovytvorená parcela registra „C“ č. 10279/1 o výmere 1041 m2, zastavaná plocha,
vytvorená geometrickým plánom č. 35974672-277/2011 z parcely registra „C“ č.
10279/1 o výmere 2387 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434, k.ú. Komárno.

Odporca sa stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedených na Okresným úradom
katastrálnym odborom Komárno na LV č. 10767 pre katastrálne územie Komárno
- parcela registra „C“ č. 10191/3 o výmere 2.228 m2, ostatnej plochy
- parcela registra „C“ č. 10191/6 o výmere 14.441 m2, ostatnej plochy.
geometrický plán č. 35974672-11/2009 zo dňa 02.10.2015 overené Okresným úradom
katastrálnym odborom Komárno dňa 07.10.2015.
geometrický plán č. 35974672-32/2009 zo dňa 02.10.2015 overené Okresným úradom
katastrálnym odborom Komárno dňa 07.10.2015.
geometrický plán č. 35974672-219/2012 zo dňa 02.10.2015 overené Okresným úradom
katastrálnym odborom Komárno dňa 07.10.2015.
geometrický plán č. 35974672-277/2011 zo dňa 02.10.2015 overené Okresným úradom
katastrálnym odborom Komárno dňa 07.10.2015,
tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto rozsudku.
Súd navrhovateľovi priznáva 100 % náhrady trov konania.
Proti uvedenému rozsudku Mesto Komárno dňa 16.05.2016 v zákonnej lehote podalo
odvolanie poukazujúc najmä na nasledovné skutočnosti:
-

-

-

-

Súd prevzal takmer celú právnu argumentáciu navrhovateľa a to doslova, pričom sa
nevysporiadal so žiadnymi argumentmi odporcu a to ani tými zásadnými námietkami,
z ktorého dôvodu je rozhodnutie arbitrárne a preto aj nezákonné.
Súd konštatoval, že prevod nehnuteľností bol schválený najvyšším orgánom –
mestským zastupiteľstvom dňa 20.09.2012. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že
na zasadnutí MsZ dňa 20.09.2012 uznesením č. 760/2012 bol schválený iba zámer
zámeny a nie samotný prevod – zámena.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne nikdy neschválilo uznesenie, ktorým by bol
schválený prevod – zámena pozemkov v prospech navrhovateľa. Neexistuje žiadny
právny úkon, ktorý by Mestu Komárno zakladal povinnosť uzavrieť zámennú zmluvu,
t.j. na základe ktorého by mohlo dôjsť k nahradeniu prejavu vôle.
Mesto má za to, že je nesprávny právny záver okresného súdu v predmetnej veci,
ktorý je zároveň v intenciách zákonných ustanovení neudržateľný.

Podľa pokynu primátora mesta na základe dohody medzi konateľom spoločnosti
GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno a primátorom mesta Komárno sa predkladá návrh
na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno
proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť zámennú zmluvu
vedenej na Okresnom súde Komárno č. k. 5Cb/4/2015, v znení prílohy č. 1 návrhu
uznesenia.
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Z dôvodu, že predmetom súdneho sporu sú nehnuteľnosti vysokej hodnoty, trovy
konania môžu byť vysoké v prípade, ak Mesto Komárno v predmetnom súdnom spore
nebude úspešné.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 60/: ANULOVANÉ HLASOVANIE

Prezentácia – 19 poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 61/:
k návrhu na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA,
s.r.o. Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť
zámennú zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č. k. 5Cb/4/2015 – Alternatíva 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 861/2016)

K bodu číslo 19 – Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno – TE
857/2016
Dôvodová správa
Z dôvodu zastaralého stavu verejného osvetlenia v meste Komárno, ako aj s tým
súvisiacich vysokých finančných nákladov na jeho prevádzku a údržbu mesto zabezpečí
odborné overenie existujúceho stavu VO a pripraví podmienky na spracovanie energetického
auditu verejného osvetlenia. V súvislosti s hore uvedenými boli tiež zabezpečené formou
cenového prieskumu ponuky na modernizáciu verejného osvetlenia so zameraním sa na
dosiahnutie ročnej finančnej úspory. Z priložených troch hodnotiteľných prieskumov je možné
posúdiť dosiahnutie ročnej predpokladanej úspory v rozhraní od 208 357 – až 325 000 €,
pričom ekonomická návratnosť pri týchto kalkuláciách a predpokladanej investičnej
náročnosti by činila 5,4 až 8,4 rokov.
Z vyššieho uvedených dôvodov modernizácia VO sa javí ako ekonomicky
opodstatnená investícia a preto mesto Komárno plánuje v budúcnosti realizovať predmetný
zámer.
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Materiál stiahnutý z rokovania !!!
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Prišli sme k bodu Rôzne. Prosím zahláste sa.
Prihlásili sa 5, slovo má pán poslanec František Rajko.

K bodu číslo 17 – Rôzne

F. Rajko – ..... ďakujem pán primátor. Vážení prítomní. V podstate by som sa chcel zmieniť
k bodu 15, 23. zasadnutia MZ. Vtedy by bol môj prejav neopodstatnený, nakoľko správa o
pripravovaných a realizovaných akciách bola pripravená tak, že uzávierka bola do 31.
augusta. Minulý týždeň prebehlo rokovanie u pána prednostu, kde bol prítomný pán Bolyo,
vedúca odboru rozvoja a projektant. 11. bodom tejto správy je rekonštrukcia chodníka
v Novej Stráži. V spojitosti s týmto sme sa dostali do takej situácie, že nevieme vybudovať
chodník, nakoľko sa celý priebeh rekonštrukcie rozdelil na dve časti. Prvá časť chodníka bola
vybudovaná vlani do decembra, avšak druhá časť sa mala stavať tento rok. MZ schválilo na
to 10 tis. eur, a ja som k tomu nazbieral ešte 10 tis. eur. Avšak počas prípravy sa vyskytli
problémy rôzneho charakteru, ktoré sme počas priebehu aj vyriešili. Dostali sme sa do takéto
stavu, že teraz by sa už malo vydať stavebné povolenie. Toto povolenie sa však vydať
nemôže, nakoľko vlani keď sme začali s výstavbou, tak sme pred verejnosť predložili jednu
zámenu pozemku, ktorá patrila do vlastníctva Slovenskej správy ciest. Zámena bola
nachystaná, a v prvej časti súhlasili s tým, že môžeme nastavať na ich pozemok, v druhej
fáze by mala zámena pozemku prebehnúť, ktorú schválilo aj MZ. Najprv MZ schválilo zámer
a uzatvorenie zmluvy o zámene niekedy v máji, alebo júni. Žiaľ do dnešného dňa sa
neuskutočnilo podpísanie zmlúv. Teda nevieme komu presne teraz patrí pozemok. SSC už
nie, a nám ešte nie. Stavebné povolenie nemožno vydať na taký pozemok, kde nie je presne
určený vlastník. Je mi to naozaj ľúto, lebo som do toho vložil veľa energie, tak ako pri získaní
sponzorov, tak ako aj pri vybavovaní na riaditeľstve v Bratislave, kde som bol viackrát.
Musím žiaľ uznať, že som zostal voči mestským úradníkom na dne, teda úradníci teraz
zvíťazili v pomere 1:0 voči veciam Novej Stráže. Hovorím vám to teraz preto, lebo na ďalšom
zasadnutí budú znova prerokované tieto investície a ako sme mohli počuť, tak viacej
projektov prekročilo svoj rámec. Tu však z tohto projektu zostane 10 tis. eur, a pri
rekonštrukcii Podzáhradnej ulice sa usporilo takých 5 tis. eur, teda s týmto treba rátať. Toto
zostáva do plusu. Pre mňa je toto prehra. Chcel som povedať len toľko.
L. Stubendek – ..... z celého vyťažme za to víťazstvo.
F. Rajko – ..... na to by som musel na budúci rok znova požiadať poslaneckých kolegov, aby
znova schválili tie peniaze, ktoré tento rok. Ale toto sme tam už mohli zapracovať, keby na to
úrad lepšie dohliadol. Úrad na to nedohliadol lepšie, a takto sa to dopadlo. Ďakujem....
neviem aký je problém, ale v katastri zapísané nie je.
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L. Stubendek – ..... v poriadku. Zaoberajme sa tým. Prosím napísať do zápisnice, aby sme
sa tým zaoberali.
I. Andruskó – ..... ďakujem pán primátor. Ja sa do minúty zmestím. Chcel by som sa spýtať
len na to, že sa do éteru dostali zaujímavé informácie ohľadom novej riaditeľky Zariadenia
pre seniorov, či bude vymenovaná alebo nie. Na toto by som chcel dostať jednoduchú
odpoveď či áno alebo nie. Druhá vec je pán primátor tá, že ste naznačili, že bola zmena na
viacerých pozíciách dôstojníckeho zboru. Odznelo tu, že máme aj hlavného architekta, čo
bol podľa môjho názoru dobrý výber, len by tieto veci mali odznieť. Tak sme počuli, že pani
Zita Adamová odstúpila z funkcie a zastupovaním je poverená nová osoba. Keby som ťa pán
primátor mohol požiadať, aby si tieto zmeny ohlásil na zasadnutí MZ. Je ti v tvojej
kompetencii a pravdepodobne si postúpil aj dobrú rozhodnutie, ale malo by to odznieť už aj
preto, lebo keď aj obyvatelia chcú riešiť svoje veci, tak aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pravda je tá, že máme hlavného architekta. Dohodli
sme sa na tom, že na 29. predloží pred MZ jednu veľmi krátku informáciu o tom, ako si
predstavuje svoju prácu, a my ho tu predstavíme. Volá sa Kristián Csémy, ktorý už potvrdil
svoje zručnosti, svoju odbornosť v tejto oblasti. Teda on tu bude 29. Druhá zmena je tá, že
na poste vedúcej sociálneho a správneho odboru pani Zita Adamová podala odstúpenie
z funkcie. Poverená vedením je momentálne Adriana Konczová. Výberové konanie na post
je vypísané a už v príslušných médiách bolo aj zverejnené. Teda ten kto vie, alebo pozná
niekoho, nech sa prihlási. Toto sú informácie v krátkosti. Ďalšia je ohľadom riaditeľky
zariadenia. Úprimne povediac dnes doobeda som otvoril obálku tesne pred zasadnutím MZ.
Prečítajúc si rýchlo ten list sa anonymní odosielatelia keď dobre viem, lebo nie sú podpísaní,
sa odvolávajú na určité veci. Tento list obdžal aj predseda výberovej komisie. Neviem či
dostali takýto list aj poslanci ohľadom postrehov osoby riaditeľky zariadenia. Toto si musíme
dopodrobna prezrieť a preveriť. Základné informácie mám len také, že majú nejaké výhrady
voči jej osobe, do akej miery a hĺbky neviem.
I. Andruskó – ..... pán primátor, ja chápem túto situáciu, ale keď MZ rozhodlo a uplynulo už
10 dní, tak v tomto prípade, keď sa naskytla takáto situácia, tak primátor mohol uznesenie
vetovať, ale doba už uplynula. Teda MZ má platné uznesenie a myslím si, že už primátor
nemá vo svojej kompetencii uznesenie vetovať. Doposiaľ mal. Teraz by sa už mala riaditeľka
vymenovať. Neviem, ale po právnej stránke je zaujímavá táto situácia. 10 dní však už
uplynulo. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... musím spomenúť, že je rozhodnuté, že svoju funkciu prevezme 01. Máš
úplnú pravdu v tom, že uznesenie vetované nebolo. Dostali sme však list, v ktorom majú
určité námietky voči jej osobe, a tie musíme preveriť. To len pre informáciu. Ale zaoberať sa
musíme aj s anomymným listom. To na akej úrovni, to je druhá vec ako aj to, aké bude mať
následky. Momentálne však máme schválené uznesenie s osobou pani riaditeľky. Pán
poslanec Anton Marek.
A. Marek – ..... len chcem dať za pravdu primátorovi. Nie je také ľahké, aby sa niečím
nezaoberal. Je ľahšie povedať niečo odtiaľto, ako odtiaľ zhora, lebo zodpovednosť zostáva.
Nechcel som sa však prihovoriť teraz kvôli tomuto, ale v spojitosti s tým, že 07. júla ako aj
08. septembra som si tu dvakrát odsedel sedem alebo osem hodín. Program obsahoval
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Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, na ktorý som sa pripravil, lebo
som cítil, že som zainteresovaný v tejto veci. Žiaľ na tých rokovaniach sa ten programový
bod nestihol prebrať, len dnes. Nevedel som však prísť skôr, nakoľko som mal toľko
pacientov. Žiaľ nevedel som sa ani dovolať pánovi primátorovi, ani pánovi poslancovi
Gajdáčovi, Andruskóovi ani poslancovi Battamu, lebo nikto nedvíhal. Chcel som ich požiadal,
aby sa tento bod preložil na neskorší termín, nakoľko ja okolo trištvrte na dva dozaista
prídem. Ten materiál sa prebral, ja však považujem za dôležité, aby som sa k tomuto
materiálu prihovoril už aj preto, lebo som v tejto veci zainteresovaný. Po druhé aj preto, lebo
za uplynulé dva roky sme o tejto problematike počuli už dosť vecí. Na to čo sa tu však
objavilo v správe hlavného kontrolóra by som chcel reagovať, a mám aj ja určité otázky. To
je jedna vec. Druhá vec je tá, že boli položené určité otázky na moju osobu, a dozaista by
radi dostali na ne aj odpovede. Chcel by som len v krátkosti skompletizovať celú situáciu len
preto, aby každý vedel, že bol schválený nenávratný finančný prostriedok vo veľmi veľkej
sume 1.279 tis. eur, ale ktoré bolo potrebné, aby bolo schválené vo výške 1.340 tis. eur. Boli
prvé otázky, ktoré povedali ste bolo treba, aby toľko, v takom rozsahu boli žiadané peniaze
na elektronizáciu. Každý vie, že tieto peniaze prichádzali z EÚ. Z EÚ keď dostaneme
peniaze pre mesto Komárno na tovary a služby v hodnote 85%, tak nie ja som si vybral tieto
možnosti. Samozrejme boli ľudia, ktorí s tým pracovali aj na našom mestskom úrade a boli
poverení, tak táto suma bola navrhnutá. Ja už teraz preberiem len dvoma troma vetami, že
tak ako tu napísal pán hlavný kontrolór, takto aj prakticky prebehlo, ale nie všetko tak, ako to
on napísal. Takže bolo nadlimitné obstarávanie, verejné obstarávanie, komisia zostavená,
otváranie obálok, kritériá a prebehla elektronická aukcia 17. júla a 22. boli oznámené
výsledky verejného obstarávania uchádzačom. Tu bola hneď taká prvá poznámka, že v
rámci Návrhu zmluvy o dielo nebol v rozpore s platnou legislatívou, ale bol pre verejného
obstarávateľa nevýhodné z toho dôvodu, že neriešil odstúpenie zmluvy v prípade
neposkytnutia. Bol schválený v januári nenávratný finančný príspevok, a určite každý vie, že
nie primátor píše zmluvu ani nenavrhuje, takže upozornenie neprišlo ani vtedy ani neskôr
z tohto hľadiska ku mne, a určite by mohli o tom aj právnici a dotknuté osoby o tom reagovať.
Keď toto tu všetko prebehlo, aj elektronická aukcia, tak bolo poslané z mestského úradu na
Ministerstvo financií list, kde sme hlásili toto celé, ale aby sme boli krytý, lebo tam boli
výhrady ohľadne tých 700 tis., alebo 800 tis. eur, ktoré mali byť obehom mesačne, tak
požiadali sme o vykonanie administratívnej kontroly. Aj doteraz tie dátumy sedia. Ale potom
dávam otázku aj hlavnému kontrolórovi, lebo ďalšie jeho riadky, to je na strane 19 po tomto
sa končia začína, že „Úrad vlády SR, Sekcia operačných programov vykonal administratívnu
kontrolu verejného obstarávateľa a zo dňa 17.09. oznámil Mestu Komárno, že neodporučilo
a neprijalo“. Vážení, všimnite si dátum, 17. septembra. Toto neviem či nebolo z nepozornosti
pána hlavného kontrolóra, alebo či sa náhodou, alebo nepredpokladám úmyselne pomýlil.
17.09., lebo ďalší odstavec je, že „Mesto Komárno dňa 06.10.2014 napriek upozorneniu zo
strany Úradu vlády Slovenskej republiky uzatvorilo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom
Maxnetwork“. Keď beriem, že hlavný kontrolór mohol vidieť len ten prípis z Úradu vlády SR,
a na tom dátum 17.09., tak napísal všade 17.09.. Ale možnože keby sa bol do toho lepšie
pustil, alebo dôkladnejšie, tak by aj to vedel, že Úrad vlády SR napísal toto 17.09. a poslal to
na Ministerstvo financií, kde došlo 19. septembra. Na mestský úrad žiadna správa o tom
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nedošla a to asi preto, že možnože neviete, že na elektronizáciu bolo 30 mil. Sk. Viacej miest
sa o to prihlásilo, ale prečo čakali na Ministerstve financií, to ja neviem, takže nič nedošlo.
Ale 07. októbra, všímate si? Mesto podpísalo 06. októbra. 07. októbra Ministerstvo financií
asi už pokladalo, že no predsa len budeme musieť poslať na tie mestá, kde to nebude
schválené. Na Mestský úrad Komárno došlo 08. októbra, dva dni potom, ako tu bola
podpísaná zmluva, došlo na organizačné oddelenie kde poslal Ing. Jozef Baradlay,
Oddelenie prípravy a monitorovania projektov z Bratislavy, z Ministerstva financií
s nasledovným textom. „Dobrý deň prajem pán Dobi. V prílohe tohto mailu vám zasielam
scan vyrozumenia administratívnej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky –
Elektronizácia. Uvedené vyrozumenie vám bude doručené aj listom v čo najkratšom
časovom horizonte“. To znamená, že mesto má dostať niečo úradne, čo bude platiť. Toto
bolo oznámenie vedúcemu organizačného oddelenie primátora, ktorý to dostal 08. októbra
o 12.47 hod.. Vedúci organizačného oddelenia to poslal na sekretariát primátora v ten deň
o 15.17 hod.. To znamená, že 09. som to mohol mať na stole, čiže tri dni, ako bola tá zmluvy
podpísaná. Úradne toto tu ešte nebolo, čiže o tri dni po podpísaní zmluvy prišla táto správa
scanu. Ďalší odstavec, ktorý tu podotkol pán hlavný kontrolór, že podpredseda vlády
a minister financií zo dňa 07.10. oznámili mestu Komárno odstúpenie od zmluvy. V jeho
prílohách, ktoré ste dostali všetci. Je tam napísané, že Peter Kažimír, podpredseda vlády
a minister financií SR, Bratislava 07.10., a na mestský úrad to bolo odoslané a prijaté na
mestskom úrade v podateľni 20. októbra, čiže úradná potvrdená správa z ministerstva
financií prišla 20. októbra. Tu je len tá odpoveď na to, nechcel som sa do toho ja vyjadrovať
v priebehu tohto jedného roka, len teraz, keď už tá kontrola a všetci ste to dostali, že zmluva
nebola podpísaná napriek tomu, že nejaké upozornenie došlo. Ohľadne toho, že neprijatia
všetko došlo až potom, keď zmluva bola podpísaná. Ďalšia vec. Tu boli potom, že prečo
nebola zmluva zrušená. Pripravené papiere na zrušenie aj s Maxnetworkom mi došlo na
podpis 24. novembra. Ak si dobre pamätáte, a myslím si, že si všetci dobre pamätáte, že
voľby prebehli v novembri 2014, a úspešný bol súčasný pán primátor, takže to na podpis
som dostal vyše desať dní. Vtedy sa už jednalo, že kedy bude odovzdané, čiže už bolo treba
mnohé veci pripravovať, a samozrejme že ja som nerozhodol bez toho, že by som to
nekonzultoval. Konzultoval som to aj s inými mestami kde sa mi vyjadrili aj tí, ktorí nedostali,
že bude treba ešte jednať s ministerstvom financií ohľadne elektronizácie, aj keď na to bola
zatiaľ negatívna odpoveď. Takto dostali potom dotácie aj mesto Nitra a mesto Žilina. Zavolal
som si riaditeľa Maxnetworku, ktorý sa mi vyjadril., že teraz keď prebehlo oficiálne, bolo to
pridelené, prebehlo verejné obstarávanie legálne všetko, ale mesto bude potrebovať
elektronizáciu, do dvoch rokov je táto zmluva, že zrušenie keď sa aj napíše, nič sa
nedosiahne s tým, lebo bude treba určite elektronizáciu a ony sú otvorení, s novým vedením
budú jednať a pokúsia sa nájsť spoločného menovateľa, aby mesto čo bolo legálne prakticky
vlastne prebehol celý priebeh, aby mohlo tú elektonizáciu mať. Ja som ponúkol spoluprácu
keď som odovzdával funkciu súčasnému vedeniu a primátorovi. Vlastne moje pripomienky
asi neboli potrebné, lebo nebol som ohľadne týchto vecí oslovený. Ale ako si spomeniem
späť, tak mesto opakovane jednalo s Maxnetworkom, ktoré máte napísané. To, že až v marci
sa to stalo, hoci vedúci organizačného, ktorý bol ohľadne s týmto pracoval, takže informácie
museli mať, prečo až tak neskoro, ale opakovane jednali. Ako som to celé prečítal, tak
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zúčastnili sa tam aj iné konkurenčné firmy, ale ako Cora Cora, a podobne, ale Cora Geo
pardón. Nejdem sa k tomu vyjadrovať. Čiže jednania boli dlhé. Bolo dosť času, aby sa tá
zmluva zrušila. Zmluva sa prakticky nezrušila. Že ako prebehli jednania možnože niečo je
uvedené, možnože niečo nie je, ale prakticky toto vyhrotilo, akurát pán poslanec, ktorý sa
o to informoval. Opakovane tie otázky prišli, ale neviem či boli presné tie odpovede.
Nakoniec k tej dohode došlo. Nejdem sa ďalej ohľadne tohto rozťahovať do ďalších detailov,
lebo už sú rôzne, nie sme pri tom bode, ale tu som sa snažil aspoň povedať a odpovedať na
to, že zmluva nebola podpísaná bez toho, vlastne nebolo podpísané s tým, že mali sme tu
vyjadrenia ohľadne tej administratívnej kontroly, ale skôr. Ďalej to, že boli tu rôzne
pripomienky keď sa to odovzdávalo, a jednalo hlavného kontrolóra s vedením mesta, ako aj
vedúceho a tamtie rôzne poznámky na moju adresu si za to sčasti vyprosím, ale nejdem sa
k tomu vyjadrovať. Keď nie je niekto znalý, tak nech si troška všimne, lebo to čo povie, za
tým si má stáť. Takže už len poslednú otázku mám. Skoro tu bol ako hon na neviem čo.
Otázka mi znie. Mesto malo nejakú finančnú ujmu z tohto, z tejto zmluvy, alebo nie? Keď
bereme, že sú tu ďalší s AVIS-om zmluva, Enel, Novitech a ďalší, kde je asi 50 tis. alebo
skoro 70 tis. eur. Som zvedavý, že teraz ktorý sú poverení, možno za rok, za dva, neviem asi
na dva roky, po dvoch rokoch aby sme urobili rekognoskáciu terénu, ako vravia vojaci
a uvidíme koľko to bude stáť, lebo jednania medzi mestom a Maxnetworkom ohľadne
určitých jednaní myslím si, že boli skoro prijateľné. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu
pozornosť. Pokladal som si za povinnosť, aby som vám osvetlil tie čierne veci čo sú na
mape, ktoré ste asi doteraz nevedeli. Na obhajobu pána hlavného kontrolóra len to, že keď
mal pred sebou len ten prípis zo 17.09., ale nemal ten ktorý tu mám pred sebou, ktorý som
ochotný každému dať aj ukázať, že prvá správa s tým scanom prišla až 08. októbra, čiže ku
mne až 09.. Takže pre toto na vaše informácie, aby ste to lepšie videli. Ďakujem za vašu
pozornosť.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec dal si otázku, samozrejme musíme to
preštudovať, pretože si hovoril 15 minút, čo je v poriadku samozrejme, len to treba
preštudovať a potom dať odpoveď. Ďakujem pekne. Pán poslanec Károly Less.
K. Less – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Mal by som tri poznámky. Prvá sa týka
skládok smetí na 1. sídlisku, a križovatke Dunajského nábrežia a Ul. meštianskej. V
komisiách sme rokovali už o týchto skládkach smetí, čo by sme vlastne s nimi vedeli urobiť.
Panuje tam strašná situácia, zápach je tam takmer neprijateľný, keď tade človek prejde.
Neexistujú žiadne zákonom dané možnosti, ako by sme vedeli týchto smetiarov regulovať.
Pán Patus načrtol aj to, že odkedy sú v Tescu v Maďarskej republike tie automaty na
preberanie hliníkových plechoviek, tak sa táto situácia aj zhoršila. Na toto by sa malo
pripraviť dôslednejšie usmernenie, alebo prísnejšie VZN, lebo stavy sú už naozaj
neprijateľné. Druhá vec je tá, že tu rozhodujeme o veľmi vážnych veciach, ale o ochrane
životného prostredia hovoríme veľmi málo. Na dnešnom zasadnutí pripomienkovala JUDr.
Margit Keszegh, že čo bude so stromami. Ja s ňou v plnej miere súhlasím, že chceme
vybudovať parkoviská, ale na ochranu životného prostredia nekladieme žiaden dôraz. Počas
víchrice sa vyvrátilo 114 stromov. Týchto 114 stromov sa musí nejakým spôsobom nahradiť.
Podľa mňa si je každý vedomý toho, ako stromy dobre vplývajú na životné prostredie. Jeden
strom v období vegetácie produkuje 650g kyslíka, a spracuje 590g/m3 kysličníka uhličitého.
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Uviaže nečistoty ako ťažké kovy, olejové deriváty, azbest, atď., a zlepšuje klímu, chráni pred
rušnom, ako aj otrasom a chveniu. V každom prípade navrhujem, aby sme v rozpočte dali
bokom peniaze na zakúpenie a zasadenie malých stromov ako aj na zo, aby sme sa o ne
vedeli aj naďalej starať. Ďalej by som hľadal odpoveď na otázku, ktorú položil jeden
zápasník, a možnože pán viceprimátor Knirs bude vedieť na ňu aj odpoveď. Pýtal sa ma, že
okná sú vymenené, ale keď dobre viem tak ešte nie je omietnuté, že kedy bude, lebo to
vyzerá otrasne, formuloval on zväčša. Teda na kedy to bude dokončené. Ďakujem za
odpoveď.
L. Stubendek – ..... pán viceprimátor Knirs.
I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. Dostali sme prísľub na to, že keď budeme mať na to ľudské
zdroje, tak sa to vyrieši. Dúfam v to, že to do konca roka budeme aj stíhať. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pri zostavení rozpočtu budeme musieť pán vedúci
lepšie dohliadať na stromy, avšak pri skládke odpadov máme tzv. selektívny zber, ktoré
určité osoby vykonávajú a niekedy sú dobré, inokedy nie. Avšak najväčší problém je s tými
zbernými nádobami, ktoré nie sú v priľahlej blízkosti obytných domov, lebo tam tie smeti
celkom rozoberú a rozhádžu. Je to žiaľ ľudský faktor, ale budeme sa týmto zaoberať.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdáč. My sme sa ani nezdravili.
O. Gajdáč – ..... áno, pán primátor. Ďakujem za slovo. Ja ťa pozdravujem, pozdravujem
všetkých. Viem, že som vám chýbal, ale žiaľ dnes som nevedel prísť skôr. Ja by som sa
chcel len dotknúť tej otázky, kde neprišiel už na mňa rad, lebo ste už zrušili teda to
osvetlenie. Len toľkoto. Stotožňujem sa s tým názorom, že verejné osvetlenie je nutné
rekonštruovať vo veľmi krátkom čase, jednoznačne. Myslím si ale, že začíname zoí zlého
konca, zrovna auditom, pretože audit je potrebný, keď ideme čerpať peniaze z EÚ fondov,
ktoré už vopred vieme, že nebudú, ale aspoň to tu odznelo. Nejaké nórske fondy, čiže
nebudú. Ja určite nebudem podporovať, aby sme rekonštruovali osvetlenie z úveru. To je,
jednoducho dnes sú také možnosti, sú firmy, ktoré urobia osvetlenie z vlastných zdrojov,
mesto to nestojí nič, akurát je splácané z tej úspory, ktorá každoročne tým osvetlením je. To
znamená, že 5, 8, 10 rokov bude mesto splácať 100-150 tis., príklad hovorím, čo je úspora
každoročne na tom osvetlení. Čiže ja si myslím, že zamerať sa na túto cestu, osloviť takéto
firmy, dajú ponuky. Ja si myslím, že až také ťažké to nie je vybrať, pretože tam samozrejme
rozhodujúca je cena, rozhodujúce je to, koľko budú ročné náklady na prevádzku, to znamená
koľko elektriny to spotrebuje. Do úvahy treba brať samozrejme ročnú údržbu, náklady na
ročnú údržbu. Toto všetko sa dá porovnať a dá sa vybrať najlepšia ponuka. Pokiaľ to
nedokážeme z nejakých fondov, čo je jednoznačne úplne najvýhodnejšie. Takže ja
samozrejme podporujem tú rekonštrukciu, ale myslím si, že ten audit urobiť teraz v tomto
momente je absolútne zbytočné, pretože keď tá firma, tie firmy, ktoré dajú tie ponuky, tam
ony už si sami musia urobiť ten svoj audit a musia urobiť prieskum. Čiže budeme ho mať
kvázi zadarmo, a nemusíme do toho investovať. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... pán predkladateľ materiálu stiahol materiál s tým, že všetky pripomienky
spracuje do materiálu, samozrejme aj toto treba brať do úvahy. Ďakujem. Slovo má pán
poslanec Zsolt Feszty.
Zs. Feszty – ..... ďakujem pekne. Mňa na teológii učili tak, že dobrá kázeň trvá 5 minút, lebo
dovtedy vníma duša, do 10 minút človek, do 15 minút čert, po 20 minútach už ani čert. Preto
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sa budem snažiť držať v rámci stanoveného limitu. V spojitosti s GOLDBERG MEDIA s.r.o.
by som chcel každému uložiť na srdce a dušu jednu vetu. Nebuďme mesto Levoča. Prosím
každého, aby si prečítal knihu Čierne mesto, že k čomu môže dospieť súdny spor trvajúci
roky a desaťročia. Rozprávame sa tu o veci, ktorá sa tu ťahá preboha už od roku 1998.
Neapelujme len na zákony, lebo ľudskosť podľa mňa znamená niekedy oveľa viac, a keď je
už trocha ľudskosti, tak omnoho ľahšie nájdeme na to aj právne riešenie, aby sa to konečne
vyriešilo. Myslím si, že situácia je už neudržateľná a z tohto celého vieme vyjsť dobre len
vtedy, keď to chceme vyriešiť a budeme aj vedieť. Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť
vedenia ako aj MZ na podobne dlho ťahajúcu sa situáciu jednej spoločnosti, a to spoločnosti
Com-Therm. Na jednom zasadnutí ešte na začiatku MZ som to spomenul, a o tri týždne som
dostal od Advokátskej kancelárie v Bratislave list, v ktorom ma vyzvali, aby som sa na
nasledujúcom zasadnutí MZ ospravedlnil spoločnosti, nakoľko som tvrdil nepravdivosti, lebo
v opačnom prípade ma udajú na súd. Tento krok som postúpil apelujúc na to, že som sa tam
postavil nepripravený a tvrdil som, že spoločnosť Com-Therm dlhuje mestu. Avšak už na
nasledujúcom zasadnutí MZ som mal v rukách jednu Informatívnu správu HK z roku 2012.
Myslím si, že je to pre každého dostupné a vyžiadateľné k nahliadnutiu, kde táto správa
poukázala k tamojším stavom pohľadávku spoločnosti voči mestu vo výške vyše 600 tis. Sk.
Keď dobre viem, tak táto správa bola vypracovaná na osobitnú žiadosť terajšieho pána
viceprimátora Keszegha. Obhadzujeme sa tu obrovským množstvom peňazí a vždy
hovoríme, že jedna alebo druhá vec je tak alebo onak dôležitá, a tak či onak by sme mali
brať ohľad na rozpočet, atď., atď.. Myslím si, že je to vec, ktorá si vyžaduje riešenie tak isto,
ako riešenie problematiky spoločnosti GOLDBERG MEDIA. S úctou ja nikoho nechcem
kontrolovať a brať za zodpovednosť, len doporučujem a dávam do pozornosti terajšiemu
vedeniu, aby v tomto postúpilo kroky a uzatvorme to už. Ďalej je jedna vec menšej nosnosti.
Chcel som zmeniť heslo, len som nevedel. S úctou by som sa spýtal tých, ktorí sú skúsení
v oblasti práva a tých, ktorí apelujú na zákony, že vzhľadom na ochranu osobných údajov či
je to takto v poriadku? V spojitosti s rozpočtom by som chcel upriamiť pozornosť tých,
ktorých sa to týka, hlavne na oblasť športových dotácii, lebo aj seba považujem za
športového človeka, toto stojí ku mne blízko. Žiaľ ťažké peniaze dávame pre také či onaké
odvetvia športu bez toho, aby sme sledovali alebo ovplyvnili výdaje týchto dotácií. Keď je to
taká dobrá vec tak mi verte, že skôr či neskôr sa budú hlásiť viacerí, aby založili športové
kluby v tomto meste a podali svoje žiadosti o dotácie, veď nikto im do ničoho nebude
zasahovať. Myslím si, že keď niekde dáme peniaze, a jedná sa o desaťtisíce eur, tak tam
delegujme jedného poslanca, ktorý na základe splnomocnenia bude vedieť sledovať na čo
budú míňané tieto dotácie. Najúčelnejšie by bolo asi to, keby sme týmto vedeli napomôcť
v športovaní mnohým deťom v meste, nakoľko veľmi veľa rodičov si nemôže dovoliť to, aby
svoje dieťa bralo na platené tréningy. Myslím si, že keď sa takýto zámer sformuluje, tak by
z toho vedel každý profitovať. A v neposlednom rade by som sa napojil na posledné
zasadnutie MZ. Prepáčte, ale nezmestím sa do 5 minút, bude to trvať ešte ďalších 10
sekúnd. Stalo sa čo sa stalo. Naznačil som to štyrom, a to vedeniu, pánovi primátorovi, dvom
viceprimátorom ako aj pánovi poslancovi, že z vlastnej chyby som zle hlasoval pri návrhu
pána poslanca Vettera. Stalo sa. S pánom Jánosom Vetterom som osobne rozprával
a vyjadril som svoju úprimnú ľútosť. Im štyrom som napísal email, na ktorý som do dnešného
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dňa odpoveď nedostal. Avšak jeden deň po odoslaní mailu mi zavolal šéfredaktor novín
Delta ohľadom tejto veci a informoval sa, ako a čo sa tu stalo. Teda odkazujem tomu, kto
vedel spomedzi tých štyroch zavolať šéfredaktorovi novín Delta, aby bol taký láskavý
a podelil sa aj so mnou o svoje názory. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Vážené zastupiteľstvo. Prebrali sme všetky body, ale
vzhľadom na to, že hlavný kontrolór nie je členom MZ, mu odovzdám teraz slovo, aby aj on
objasnil svoje myšlienky a názory v určitých veciach. Nech sa páči pán hlavný kontrolór.
M. Csintalan – ..... ďakujem. Pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Chcel by som v krátkosti
reagovať na dve témy. K pripomienke pána MUDr. Mareka len toľko, že svoje výhrady alebo
nedostatky, ktoré som počas kontroly zistil som sformuloval v štyroch bodoch. Pri kontrole sa
viem spoliehať len na predložené materiály, ale nie som žiadny stopovací orgán. Takto
vypočujúc si pripomienky som presne nevedel odsledovať údaje. Sledujem len tie štyri body.
Prvý bod. Zákon o verejnom obstarávaní bol viacnásobne porušený a písal som presne aj v
čom. Aj teraz si kľudne môže bárskto pozrieť profil mesta. Nie je zverejnená kompletná
dokumentácia, a boli nesprávne stanovené aj podmienky účasti. V druhom bode je uvedené,
že bola podpísaná zmluva napriek zamietnutiu Úradu vlády SR. Ďalej nakoľko v zmluve
neboli uvedené možnosti odstúpenia od zmluvy, práve preto trvalo terajšiemu vedeniu
zhruba rok aj pól, aby konečne dotlačilo spoločnosť MAXNERTWORK na odstúpenie od
zmluvy. Návrh zmluvy je súčasťou verejného obstarávania, teda základných dokumentov,
teda podkladov po maďarsky. Teda už ani to neobsahovalo takýto bod. Ja to osobne
považujem za chybu. Možnože sa sem dostalo neskoro upozornenie z administratívnej
kontroly, ale už v marci štátny tajomník upozorňoval na to, že keď do 30. júna nebude
uzatvorená zmluva, tak MF SR bude nútené odstúpiť od dotácie. Tento list bol sem doručený
v marci. Tretí bod len opakujem. Súťažné podklady na verejné obstarávanie neobsahovali
možnosti odstúpenia od zmluvy. Ďalej som zistil, že vedenie mesta pristúpilo k odstúpeniu
zmluvy oneskorene. Možno telefonovať, rozprávať sa, možno o tom rokovať, ale pokiaľ nie je
na to nejaká písomná dokumentácia a nevie to nejakým spôsobom podložiť, tak ja žiaľ iné
neviem zistiť. Týmto by som to celé považoval za uzatvorené. Ďalej by som jednou vetou
k veci spoločnosti GOLDBERG niečo podotkol. Keď sa dobre pamätám, tak sa mesto
neuzavrelo pred viacerými rokmi od toho, aby vysporiadanie pozemkov pod stavbami
prebehlo, avšak nie takou zámenou pozemkov, ktoré pravdepodobne pre mesto nebudú
potrebné, teda v inundácii nie na takom mieste a spôsobom, kde by sa ťažko zúžitkovali. Od
predaja a vysporiadania sa mesto nikdy neuzatvorilo, lebo toto by MZ vždy podporilo, len
zámena bola vždy silená z druhej strany. Ďakujem pekne. Toľko.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Vážené zastupiteľstvo. Prebrali sme všetky body. Ďakujem za
prácu MZ, úradu, hlavného kontrolóra, zapisovateľa, informatikov a každému za trpezlivosť.
Po viacerých maratónskych sedeniach sme prišli ku koncu zasadnutia MZ. Naďalej prajem
každému dobrú prácu s tým, že v stredu bude zasadať Rada MZ, budúci týždeň MZ.
Dovidenia. Každému prajem dobrú noc!
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K bodu číslo 18 – Záver

Ing. László Stubendek, primátor mesta sa poďakoval prítomným za účasť a o 18.57 hod.
ukončil pokračovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.

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

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

Overovatelia

Ing. František Rajko

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

MUDr. Zoltán Benyó

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

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,
- zvukový záznam 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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