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1. Otvorenie
A. Marek, primátor - vážení poslanci, vážení hostia, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 4. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým programom, ktorý ste obdržali. Na
zasadnutí vítam riaditeľov organizácií, založených mestom, zástupcov tlače, ďalších hostí
a všetkých tu prítomných. aj zamestnancov mestského úradu, ak dobre vidím, zástupcovia
mestských organizácií nie sú prítomní. Ospravedlnili sa: MUDr. Zsolt Sebı, Ing. Alžbeta
Jágerská, neskorší príchod hlásil MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Éva Hortai. Poprosím vás
o prezentáciu. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov. Za zapisovateľa zápisnice určujem Viktóriu Mala, žiadam návrh na
overovateľov zápisnice, dve mená. Ing. Gabriel Dékány a Mgr. Ondrej Gajdáč. Poprosím
o hlasovanie o overovateľoch.
Hlasovanie číslo (1)
Za návrh: 17
Proti návrhu: 1
Zdržal sa: 2
A. Marek – návrh je schválený, ďakujem. Navrhujem zmeny v dnešnom programe, po bode
číslo 2 (Interpelácie) zaviesť nový bod a to Personálne otázky, ktorý sa skladá z dvoch bodov,
písm. A/ a B/. Po bode číslo 17 doplniť Správu Komisie cestovného ruchu a medzinárodných
vzťahov, predkladateľ bude predseda komisie Mihály Mácza.
M. Csintalan – chcel by som stiahnuť bod programu číslo 7 na základe požiadavky mestského
úradu, ktorý by rád zaujal k správe písomné stanovisko. Predložili by sme to na nasledujúce
zasadnutie MZ. Ďakujem.
A. Marek – ďakujem, poprosím o ďalšie pripomienky k programu.
I. Andruskó – podľa rokovacieho poriadku máme radou schválený program s obsahom
sedemnástich bodov, ktorý predložil pán primátor. S jedným bodom naviac, o ktorom bude
potrebné hlasovať zvlášť. Ak o tomto bude dávať pán primátor hlasovať zvlášť, každý má
možnosť v rámci úpravy programu predložiť návrh, ale o tom je potrebné dávať hlasovať zvlášť
ako o pozmeňujúcom návrhu. V tom prípade by som chcel zdôrazniť, že ak sa tak stane,
poslanci za MOST-HÍD budú praktizovať obštrukciu, lebo nesúhlasíme s týmto bodom.
A uviedol by som, že prečo nie. Po prvé, v pondelok sme mali politické rokovania, zástupcovia
troch frakcií sa vždy zídu a prerokujú nastolené otázky, ja som tam položil otázku, či sa
pripravujú nejaké zmeny v jednotlivých organizáciách a spoločnostiach, v dozorných radách,
v predstavenstvách. Boli prítomní obaja viceprimátori, odznelo, že nič také sa nepripravuje.
Druhý dôvod je odborný. Je pravda, že rokovania trvali dlho, boli veľmi tvrdé, ale nakoniec
korektným spôsobom, na základe konsenzu sme sa dohodli. Ja tu nevidím žiadne odborné
dôvody, minimálne dve komisie mali takúto odbornú otázku prerokovať. Činnosť COM-MÉDIE
mala prerokovať komisia školstva, táto komisia je už úplná a pripravená na prácu, určite by radi
tento materiál privítali, keby ho boli dostali. Okrem toho je tu FK, ktorá mala prešetriť finančnú
správu. Spoločnosť má odovzdať daňové priznanie do konca marca, potom sa odovzdávali
vlaňajšie aj tohtoročné finančné správy. Žiadam dodržať toto obyčajové právo, materiál už aj
rozdali, 14. februára odovzdal László Stubendek oznámenie o odstúpení, a zdôrazním, že sme
sa stretli v pondelok a nikto na to nepoukázal. Žiadam o dodržanie postupu, že najprv to
prerokujú komisie, potom rada a nakoniec s doporučením rady sa to dostane na MZ. A toto je
taká otázka, nerozumiem ani pánovi primátorovi ako predkladateľovi, ak bol nejaký problém,
dala sa téma otvoriť pred týždňom na zasadnutí rady, na rade odznelo, že nie je žiadny iný
návrh, preto nerozumiem tomuto náhleniu sa a ešte raz – žiadam hlasovať o tomto bode zvlášť.
Nie je súčasťou distribuovaného materiálu, takže v tomto o každej ďalšej úprave je potrebné dať
hlasovať zvlášť. Každý môže predložiť nejaký bod, to je právom každého, či už poslanca alebo
pána primátora, ale MZ rozhodne o tom, či si želá prerokovať túto úpravu alebo nie. Ďakujem
pekne.
A. Marek – má niekto otázku alebo pripomienku? Materiál sa nepredkladá z finančných
dôvodov, ale z personálnych. Podľa mojich vedomostí mám právo o úpravu programu.
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Samozrejme nie som proti, aby sa o úprave hlasovalo, ale body programu môžem rozšíriť
o ďalšie návrhy. Nevidím v tom nič nezákonné v tej forme, ako to spomenul I. Andruskó. To, že
jednotlivé frakcie rokovali, ja som sa rokovaní nezúčastnil, ale dospel som k názoru, že to
predložím teraz, lebo dôvody vznikli teraz. Nie som proti, aby sme hlasovali. Poprosím vás
o hlasovanie – kto je za to, aby sa program rozšíril o tieto navrhované body?
I. Andruskó – chcel by som oznámiť, že v prípade, ak pán primátor nestiahne tento bod
z programu rokovania, nepovedal som, že došlo k nezákonnosti. Ak pán primátor tento bod
nestiahne, tak budeme praktizovať obštrukciu.
V. Novák – sú mimoriadne prípady, kedy časový faktor znamená veľa, nemyslím si, že sa dá
spochybniť toto právo primátora. A to, čo oznámil I. Andruskó, neviem nakoľko obstojí z etickej
stránky, lebo si ešte pamätám, keď sa schvaľoval Ing. Šagát do dozornej rady spoločnosti
KOMVaK, neprebehli žiadne predbežné rokovania. Jednoducho to bolo predložené na MZ, pán
primátor to navrhol a MZ to schválilo. Nefigurovalo to v žiadnom programe. Túto formu sme roky
praktizovali a teraz hovoríte o obštrukcii. Ja si myslím, že by sa predsa len oplatilo o tom
rokovať, samotné hlasovanie aj tak rozhodne, primátor má voči organizáciám inú zodpovednosť
ako poslanci. To znamená, že sú tam iné dôvody. Spochybniť to nie je etické, znova sa
odvolávam na zavedenú prax z minulých rokov, ktorú potvrdia aj vyhotovené zápisnice.
Nezaoberáme sa problémami s plnením alebo s financiami, ale problém je ten, ktorý sa ťahá už
od 15. decembra, o ktorom rozhodol pán primátor, že ho predostrieme.
É. Hortai – chcela by som reagovať faktickou poznámkou na V. Nováka. Ja nespochybňujem
právo primátora ne predkladanie, ale myslím, že ani právo poslancov by sa nemalo
spochybňovať, ak nechcú bez prípravy rokovať o závažnej otázke. Ďakujem.
A. Marek – myslím, že nie sme na zasadnutí prvýkrát, kedy sa predkladajú materiály na papieri
dodatočne. Ja som predložil, čo som chcel, dva body, môžeme hlasovať aj zvlášť, materiály
dostal každý poslanec, poprosím vás teda o hlasovanie. Keďže sme o tomto bode už hlasovali,
poprosím o zobrazenie výsledkov hlasovania.
Hlasovanie číslo (2)
Za návrh: 11
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
A. Marek – nie sme uznášaniaschopní, takže nariaďujem desaťminútovú prestávku.
É. Hortai – ja navrhujem, aby využil svoje právo a dal zvolať mimoriadne zasadnutie v priebehu
troch dní, keďže tieto materiály, ktoré boli predložené v komisiách a na rade, boli prerokované,
neexistuje žiadna prekážka, aby boli prerokované v rámci mimoriadneho zasadnutia.
A. Marek – sú tu dôležité veci, ktoré treba prerokovať, posledné riadne zasadnutie bolo
v septembri 2010, veľa nevybavených vecí tlačíme pred sebou a toto blokovanie nemôžem
týmto spôsobom uznať. Nariaďujem prestávku 10 minút, keďže pri prezentácii bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov.
Prestávka 10 minút
A. Marek – poprosím o prezentáciu. Prítomných je 21, tým je MZ uznášaniaschopné. Mal som
návrh, kde som dopĺňal program, po druhom bode programu – personálne otázky, a na konci
bude po bode číslo 17 zaradený návrh na uznesenie Komisie cestovného ruchu. Poprosím
o hlasovanie o programe rozšírenom o tieto dva body.
Hlasovanie číslo (3)
Za návrh: 12
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
A. Marek – je málo prítomných poslancov, takže nie sme uznášaniaschopní.
I. Andruskó – mám procedurálny návrh, ak sa tento sporný bod nedostane na prerokovanie
dnešným dňom, naša frakcia si uvedomuje závažnosť prerokovania ostatných bodov programu,
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tie by sme prerokovali. Našou podmienkou je stiahnutie bodu o personálnych otázkach
a dodržanie normálneho procesu prerokovanie, čiže prerokovanie materiálu v komisiách, na
rade a potom predloženie do MZ.
A. Marek – o personálnych otázkach nemusia rozhodovať komisie, patrí to do MZ.
I. Andruskó – ja to nespochybňujem, ale ak odvolávame nejakého riaditeľa, má právo, aby bol
vypočutý pred komisiou, aby predložil vlaňajšie finančné a iné reporty, a potom komisie môžu
rozhodnúť, akú prácu vykonal. Táto správa sa potom postúpi MZ. Avšak žiadam tento postup
dodržať, nie je mi jasné ani to, prečo práve osoba László Stubendeka je tá, ktorá má byť
konateľom, veď nikto nespochybňuje, že aktuálny konateľ je verejne známy odborník v oblasti
médií, László Stubendeka ako človeka uznávam, ale nie som presvedčený o tom, že odborne je
na túto pozíciu vhodný.
É. Hortai – zopakujem svoj návrh, v zmysle zákona má pán primátor tri dni na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia MZ s navrhnutým programom, ktorý schválila už aj rada.
A. Marek – v zmysle zákona máme na to dva týždne.
É. Hortai – ale môžete zvolať aj mimoriadne zasadnutie.
V. Novák – nie je mimoriadna situácia, na základe ktorej by sa malo zvolať mimoriadne
zasadnutie MZ. Mali by sme sa pozrieť na zákon o obecnom zriadení, či je to vôbec súčasťou
predpisu, podľa mňa to tam nie je. Problém je v tom, že nehovoríme o podstate veci. Každý
dostal túto správu v písomnej forme, mali by sme rokovať z úplne iného dôvodu. Nebolo by
slušnejšie vyriecť nahlas, že nemáte dosť rúk? Že jedna skupina nemá dostatočný počet hlasov
a obáva sa, že nebude odhlasované to, čo si zaumienili? Hocijako počítam, niekto mešká,
niekto tu nie je, pravdepodobne to robíte kvôli číslam. Obštrukcia neslúži na zvolávanie
mimoriadnych schôdzí, nehovoriac o tom, že každý občan má právo zúčastniť sa na verejnom
zasadnutí MZ a mimoriadne zasadnutia túto možnosť skôr vylučujú. Hlasovanie rozhodne o
všetkom. Je zrejmé, že toto sa môže zahrať v prípade Viatoru, alebo pri iných, ten dôvod, že
komisia a rada neprerokovala situáciu v Commédii, neobstojí, nie toto sa uvádza v materiáli.
Toto je úplne ojedinelá situácia, na ktorú MZ buď prikývne alebo nie. Prečo sa treba obávať
toho, že hlasovanie rozhodne, či uznesenie vstúpi do platnosti alebo nie. Ďakujem.
É. Hortai – ďakujem, že pán viceprimátor potvrdil, že nie je mimoriadna situácia, s týmto
tvrdením súhlasím a viem to aj prijať. Len som chcela vylúčiť to, aby to neskôr bolo tak
chápané, že tým došlo k nejakému nenapraviteľnému pochybeniu. Ak nie je mimoriadna
situácia, tak samozrejme nie je potrebné zvolávať mimoriadne zasadnutie MZ.
A. Marek – uzatváram teda zasadnutie MZ, keďže nie sme uznášaniaschopní, nasledujúce
zasadnutie zvolám v rámci možností daných zákonom. Ďakujem.
Komárno 17. februára 2011

...............................
Ing. Štefan Pásztor
prednosta úradu

..................................
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
Overovatelia

..................................
Ing. Gabriel Dékány

................................
Mgr. Ondrej Gajdáč
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