
 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

1 
 

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 2017  
- pokračovanie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 29. júna 2017. 

 
  
 

 

Naše číslo: 56280/41488/PRI/2017                                                  Komárno, 22. júna 2017 
 

Z Á P I S N I C A 
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 22. júna 2017  

 
K bodu číslo 1 – Otvorenie  
 

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.04 hod. otvoril a viedol 
 

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno 
 

za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 
tlače a ostatných prítomných. 

 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: neskorší príchod ohlásili: JUDr. Éva Hortai, Zsolt 
Feszty, MUDr. Tibor Bastrnák. 
 
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: 22. 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.  
 
O 13.08 hod. prišiel poslanec Zsolt Feszty. 
 
Návrhy na overovateľov zápisnice: -   Ing. František Rajko a MUDr. Szilárd Ipóth.  
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovateľov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1322/2017)  



 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

2 
 

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 2017  
- pokračovanie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 29. júna 2017. 

 
  
 

 

L. Stubendek – ..... nasledujem zmena programu. Predtým, ako by sme sa k tomu dostali, 
pán viceprimátor Knirs požiadal o slovo z dôvody piety. Dávam mu slovo. 
I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. Vážení poslaneckí kolegovia. Musím vám tlmočiť jednu 
veľmi smutnú správu. Dvakrát som už navrhol pána Ing. Sándora Diószeghyho, staviteľa 
mostu, ktorý sa zúčastnil na projektovaní a stavaní železničného mostu. Túto svoju úlohu aj 
veľmi dobre odviedol a do dnešného dňa prakticky toto majstrovské dielo slúži obidvom 
mestám na brehoch Dunaja, ako aj prosperuje vzťahom obidvoch štátov. Smútočná správa 
je, že dňa 16. júna vo svojich 91. rokoch skonal tento ctený inžinier. Poprosil by som 
každého, aby sme si jeho pamiatku uctili minútou ticha.   
L. Stubendek – ..... ďakujem pánovi viceprimátorovi Imre Knirsovi za jeho oznámenie. Most 
stojí, slúži nám a dúfam, že onedlho bude vedľa stáť aj nový dopravný most. Ďalej pôjdeme 
po poradí tak, ako sme prijali návrhy. Bod č. 2 – Zámer výstavby zimného štadióna 
v spolupráci s o Slovenským hokejovým spolkom ľadového hokeja. Vzhľadom na to, že sa 
nám zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja ospravedlnili, že sa nemôžu na 
dnešnom zasadnutí zúčastniť, posunuli by sme tento bod programu rokovania na začiatok 
eventuálneho pokračovania tohto zasadnutia na budúci štvrtok. V poriadku. Toto je jeden. 
Personálne zmeny v spoločnosti Calor s.r.o. a Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie 
by sme zaradili ako bod č. 2 a bod č. 3. Je tu pán inžinier, ktorého sa to týka. Áno? Dobre, 
ďakujem. To by sme zaradili ako bod č. 2 a 3. Dostali sme od pána poslanca Imre Andruskóa 
návrhy, aby sme Interpelácie a otázky zaradili ako bod č. 2, pred Personálne zmeny 
v spoločnosti Calor s.r.o. a Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie, ale a tomto ešte 
hlasovaním rozhodneme. Ako nový bod č. 9 by sa zaradil – Alternatívy využitia budovy 
bývalej Polikliniky, ktorého predkladateľom je pán poslanec Imre Andruskó.  
I. Andruskó – ..... poradie sa pán primátor bude pravdepodobne meniť, preto by som to 
žiadal tak, aby to bolo zaradené za Com-Médiou, kde v pôvodnom bode figuruje ako bod č. 
8. Ako vidím, tak sa tu budú meniť body, preto žiadam zaradiť za Com-Médiou. Pán primátor 
mal by som ešte jednu prosbu, aby sme tento príbeh uzatvorili v prvom kole. Žiadal by so 
kolegov, aby sme sa tým zaoberali aspoň trocha, nie veľa, lebo je okolo toho veľmi veľa vecí. 
Myslím si, že sa musíme naozaj poďakovať maďarskej vláde, že sa tým zaoberá, za čom im 
patrí veľká vďaka, ale aj zastupiteľstvo musí dať jasný signál, ktorým smerom chce 
napredovať. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Bod č. 17 zaradiť ako bod č. 10. Žiadosti a návrhy vo veciach 
školstva, kultúry a mládeže by nasledoval potom za týmto bodom. Teda pôjdu po poradí. 
Pán poslanec Štefan Bende a György Batta, ako bod č. 4 za bod č. 3 zaradiť na zmenu 
Programového rozpočtu na rok 2017. 
Š. Bende – ..... pán primátor mali by sme žiadosť, bola by zmena, nechceli by sme ho 
zaradiť za bodom č. 3 ako bod č. 4, ale zaradiť ho za bodom č. 12, ako bod č. 13 za 
Informatívnou  správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie a 
Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2017 keby som 
mohol požiadať. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem pekne. Hlavný kontrolór požiadal o slovo pre 
zmenu programu. Nech sa páči. 



 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

3 
 

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 2017  
- pokračovanie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 29. júna 2017. 

 
  
 

 

M. Csintalan – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Žiadal by 
som aspoň o preloženie môjho bodu – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za uplynulé obdobie za Personálnymi zmenami v spoločnosti Calor s.r.o., lebo 
budúci týždeň mám naplánovanú dovolenku. Keby zostal takto program, tak by sa 
pravdepodobne nevedel prerokovať. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Tak by sme mali stanoviť poradie programu. Má ešte niekto 
poprípade nejaké návrhy na zmenu programu? Ja by som ešte v bode Rôzne chcel predložiť 
jeden návrh. Vzhľadom na to, že sa v Komárne veľmi rozmohol športový život, tak by sme 
mohli preveriť a prerokovať, ako by sme vedeli lepšie dotovať športové kluby na mestskej 
úrovni. Ale toto by som chcel prerokovať samozrejme v bode Rôzne. Teda ako je už zvykom, 
budeme hlasovať po poradí. Interpelácie a otázky zaradiť za otvorením ako bod č. 2. Kto to 
vie podporiť? Prosím hlasujte. 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – bod č. 20 – Interpelácie a otázky 
zaradiť ako bod č. 2.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 16  
Proti: 5 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
procedurálny návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta – bod č. 6 – Personálne 
zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno zaradiť ako bod č. 3 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 21 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  
poslanecký návrh JUDr. Štefana Bendeho a Mgr. Györgya Battu na zmenu 
Programového rozpočtu na rok 2017 zaradiť ako bod č. 16 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 19 
Proti: 0 



 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

4 
 

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 2017  
- pokračovanie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 29. júna 2017. 

 
  
 

 

Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – Nový bod: „Alternatívy využitia 
budovy bývalej Polikliniky zaradiť za Personálnymi zmenami v spoločnosti CALOR 
s.r.o. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – bod č. 17 – Žiadosti a návrhy vo 
veciach školstva, kultúry a mládeže zaradiť za Alternatívou využitia budovy bývalej 
Polikliniky ako bod č. 13 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  
procedurálny návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta – Zámer výstavby 
zimného štadiónu v spolupráci so SZĽH za uplynulé obdobie ako prvý bod ďalšieho 
zasadnutia 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
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/Výsledok hlasovania č. 8/:  
procedurálny návrh Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta – bod č. 11 – 
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
a bod č. 12 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 
2017 prejednať za personálnymi zmenami spoločnosti CALOR s.r.o., ako bod č. 5 
a bod č. 6 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1323/2017)  
 
Schválený program rokovania:   
 
1.  Otvorenie  
2.  Správa plnenia uznesení 
3.  Personálne  zmeny v spoločnosti CALOR s.r.o. 
4.  Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie  
5.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
6.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2017 
  Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta (od 16:00 hod., max 30 min.) 
7.  Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu za uplynulé  obdobie 
8.  Správa o plnení uznesení 
9.  Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
10.  Hodnotenie výsledku hospodárenia COM-MÉDIA s.r.o. za rok 2016 
 Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. 
11.  Zámer výstavby zimného štadiónu v spolupráci so SZĽH za uplynulé obdobie 
12.  Alternatívy využitia budovy bývalej Polikliniky  
13.  Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
14.  Žiadosti a návrhy mestských organizácií: 

- Mestské kultúrne stredisko  
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- COMORRA SERVIS 
- Zariadenie pre seniorov  

15. Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 
16. Poslanecký návrh JUDr. Bendeho a Mgr. Battu na zmenu Programového rozpočtu na rok 

2017 
17. Návrh VZN Mesta Komárno č…./2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie  
18. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2017, o sociálnych službách poskytovaných Mestom 

Komárno 
19. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
20. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
21. Správa o priebehu 26. Komárňanských dní    
22. Informatívna správa o stave realizácie Obnov miestnych komunikácií v Komárne 
23. Rôzne 
24. Záver 
 
L. Stubendek – ..... nasledujú Interpelácie a otázky. Prosím interpelácie a otázky poslancov. 
Prihlásili sa 9 diskutéri. Ďakujem. Slovo má pán poslanec Andruskó.  
 
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky 
 
I. Andruskó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážení kolegovia, vážené dámy, budem 
veľmi stručný. Moja obľúbená téma, znovu ma vyhľadali starší občania mesta ohľadom 
výziev na zaplatenie dane z nehnuteľností, že kedy ich konečne obdržia. Pomaly je 
koniec  júna, čiže prvého pól roka. Minulý rok boli tieto výzvy doručené už v apríli. Chcel by 
som dostať odpoveď na túto otázku. Pred mesiacom som sa už na to spýtal, a vtedy mi bolo 
povedané, že o týždeň ich začnú doručovať. Odvtedy prešiel mesiac, a nikto to neobdržal. 
Volám sa Andruskó, a podľa mena tieto výzvy začnú tlačiť pravdepodobne od začiatku 
abecedy, a ani ja som výzvu ešte nedostal. Pýtam sa aj svojich kolegov, či už niekto dostal 
výzvu od mestského úradu na zaplatenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz smeti?  
L. Stubendek – ..... ja som výzvu dostal dnes.  
I. Andruskó – ..... áno, dnes? Dobre, to by bola jedna vec. Ďakujem. Ďalšia vec pán 
primátor. Bývam v okolí ul. Slobody, a obyvatelia si to veľmi cenia obnovu ciest, veď je aj 
veľmi dôležitá, klobúk dole. Obávajú sa však toho, že sa im zničia pneumatiky automobilov 
z dôvodu, že na ul. Slobody odstránili asfalt medzi ul. Slobody a všetkými prístupovými 
cestami, kde sa stretávajú cesty tak, že je 10 cm ostrá hrana tam, kde sa stretnú dve ulice. 
Čiže ten, kto chce zísť z vedľajšej cesty na tú cestu, tak tá hrana reže pneumatiky. Vyhľadali 
ma viacerí a aj sa pýtajú, že v tom prípade, keď sa im poškodí pneumatika, či im 
potom mestský úrad uhradí tieto škody? Lebo zhotoviteľ to tak neurobil. Inokedy plochu 
zvyknú ukončiť so sklonom, aby sa pri odbočovaní z tej cesty dalo prejsť na tú cestu cez 
malý svah. Ale ako vám hovorím, je tam 10 cm ostrá kolmá hrana, a cez to chodia autá, čo 
poškodzuje pneumatiky. Takže na toto sa pýtajú viacerí. Žiadal by som odpoveď na túto 
otázku pán primátor. Niektorí už aj boli za mnou, že ak majú takýto problém, či môžu doniesť 
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na mestský úrad žiadosť o úhradu vynaložených výdavkov a úrad im tieto náklady 
vynaložené na opravu aj uhradí? 
L. Stubendek – ..... na toto viem dať odpoveď hneď. Vzhľadom na to, že je vyznačené 
s dopravnými tabuľkami, že prebieha obnova ciest. Zvyčajne ak sa dá, tak zmiernia tieto 
prekážky. Povieme realizátorovi, že ak je možnosť, tak aby tak urobili. Každý však musí 
pozorne sledovať cestu a jazdiť tam len veľmi pomaly a opatrne.  
I. Andruskó – ..... ten rozdiel je tam 10 centimetrový. Aj keď tam pôjdu autá pomalšie, auto 
spadne na vozovku a tá ostrá hrana poškodzuje pneumatiky. Pán primátor, všímal som si aj 
inde, že to riešia tak, že pri stretnutia dvoch ciest urobia taký menší svah, ale ten tu na 
viacerých miestach vytvorený nie je pán primátor. Možno, že v projekte to žiadali tak, ale tu 
to nie je tak urobené. Ďakujem. A ... 
L. Stubendek – ..... budeme to s nimi konzultovať. 
I. Andruskó – ..... dobre. Ďakujem pekne pán primátor. Ďalšia vec sa týka športového 
života. Ako si spomínal, v bode Rôzne by si chcel k tomu povedať nejakú informáciu. 
Ohľadom nového zimného štadiónu. Chcel by som požiadať kolegov, aby si každý prezrel 
ten materiál do budúceho týždňa, ktorý sme obdržali od hokejového zväzu. Sú tam 
vymenované také podmienky, ktoré my nevieme splniť. Napr. spýtal som sa vedúcich 
športových klubov, že na futbal je prihlásených 80 detí od 5 rokoch do 10 rokov, na vodné 
pólo asi 20 detí. Spýtal som sa vedúcich všetkých klubov, všade majú maximálne 20-30 detí. 
V podmienkach je uvedené, že máme záväzne zabezpečiť ročne 150 detí – mladých 
hokejistov od 5 do 10 rokov. Druhým problémom je to, že od 5 do 7 rokov, čo sú vlastne tri 
ročníky, musíme zabezpečiť pravidelnú výuku korčuľovania pre takmer 1000 žiakov. Keď 
som to spočítal, toľko detí nie je v týchto troch ročníkoch. Poprosím kolegov, aby sa na to 
pozreli, aby sme sa potom nedostali do obrovského problému, lebo údržba celého 
hokejového štadiónu by mala stáť ročne 150 tis. eur. Tieto podmienky nevieme dodržať. 
Žiadam primátora, keď bude hovoriť s poslancami, aby im bolo jasne vysvetlené, že ak to MZ 
schváli a nebudeme vedieť splniť tie podmienky, tak aké budú za to sankcie? Aby nebola 
potom taká sankcia, že mesto bude musieť preplatiť celú sumu vybudovania zimného 
štadiónu. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Poprosím všetkých poslancov, aby sme si lepšie 
prezreli materiál na základe návrhu pána Andruskóa. Poprosím pána prednostu, Tomáša 
Feketeho, aby povedal niekoľko informácií ohľadom zasielania výziev na zaplatenie dane 
z nehnuteľností.  
T. Fekete – ..... ohľadom daní. Výzvy na zaplatenie daní sú vytlačené a podpísané. K ich 
doručeniu je potrebné, aby ten stroj, ktorý sme objednali, mohol zlepiť tie doručovacie listy do 
vlastných rúk, čiže do 20. júna museli nastúpiť, takže od dnes do pár dní by mali byť 
doručené.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Béla Szabó má slovo... 
B. Szabó – ..... vážený pán primátor. Nie prvý krát sa pýtam na túto vec, lebo znova sa 
musím na túto vec spýtať. Pán primátor vo volebnej kampani si sľúbil transparentnosť. 
Budem teraz hovoriť o webovej stránke mesta, ktorá by mala obsahovať všelijaké 
potrebné a užitočné informácie pre obyvateľov. Transparentnosť pre mňa znamená, 
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nezávisle od toho, ako to presne upravuje zákon, a to bolo to, na čo som sa minule spýtal, že 
objednávky, faktúry a zmluvy sa ako dostanú na webovú stránku mesta? Ak sa niekto pozrie 
teraz na webovú stránku, tak posledná zverejnená objednávka je z 23. decembra 2016. 
Odvtedy prešiel pól roka a nikto nemá ani šajnu, že akým spôsobom sa plní schválený 
rozpočet, resp. ako míňa úrad finančné prostriedky. Pri faktúrach je posledná zverejnená 
faktúra z 3. februára. Čiže tu taktiež chýba niekoľko mesiacov. Pri zmluvách to vyzerá tak, že 
tam je zoznam aktualizovaný. Druhá vec pri objednávkach a faktúrach je to, že ani pri 
tých, ktoré sú zverejnené sa nedá zistiť o čom sú, lebo sú tam uvedené len údaje s 
informatívnym charakterom. Treba sa pozrieť na webovú stránku iných miest, kde sa dá 
pozrieť tieto informácie podrobnejšie. Toto som žiadal aj minule, ale žiadne zmeny sa 
neurobili. Keď sme už sľubovali transparentnosť, tak to treba dodržať a zabezpečiť to. Takým 
istým spôsobom, v určitom zmysle súvisí s transparentnosťou aj využitie rozpočtu, ktoré MZ 
schválilo v decembri a boli v ňom tzv. zberné položky a ich prerozdelenie, že obsahovo na čo 
ich použije úrad. Pre MZ to nie je jasné napriek tomu, že my sme tí, ktorí rozhodujeme 
o rozpočte. Toto sme už viackrát žiadali aj v zápisnici finančnej komisie kde je presne a 
položkovite uvedené a zapísané, že ktoré položky žiadame predniesť na MZ s návrhom, že 
na čo to chce použiť mestský úrad. Je koniec júna, máme za sebou prvý polrok a návrh 
úradu by sme už mali vedieť dávno, a malo by o tom hlasovať aj MZ. Tretia vec sa týka 
problematiky 1. a 2. sídliska. Predtým sem dostali taký prísľub, že na každom zasadnutí 
dostaneme v tejto veci krátku správu. V dnešných materiáloch som nenašiel takúto správu, a 
vyzerá to tak, že dnes to ani nedostaneme, hoci v súčasnosti koluje taká správa, že bola 
právna zmena vlastníka obytného domu. Obytný dom bol predaný a je nový majiteľ. Bolo by 
dobré nás aspoň krátko informovať, že ako prebehla táto zmena, lebo starý majiteľ tam mal 
nejaké pohľadávky a záväzky voči mestu. Čo sa stalo s týmito záväzkami a pohľadávkami? 
Napriek tomu, že je tam zabezpečená aj policajná hliadka, ktorá dáva pozor na poriadok 
a na disciplínu, problémy pretrvávajú naďalej. Obyvatelia sa sťažujú. Neviem, či sú prítomní 
na dnešnom zasadnutí, ale ak nie, tak v ich mene sa pýtam, aké zmeny sa uskutočnili, a aké 
kroky sa urobili v tejto súvislosti? Okrem tohto mám ešte jednu otázku. Taktiež sa to týka 
transparentnosti. Pred chvíľkou som hovoril ohľadom objednávok, faktúr a zmlúv, 
teraz by som spomínal verejné obstarávania. Aj keď sú na webovej stránke zverejnené 
nejaké prehľady o verejných obstarávaniach, na jednej strane tie, ktoré boli predložené na 
zasadnutí MZ v jednej súhrnnej tabuľke, ale z tej tabuľky nevidieť, že aké verejné 
obstarávania sa uskutočnili. Druhá vec je tá, že nie je zverejnených veľa verejných 
obstarávaní. V tabuľke je napísané, že obsahuje verejné obstarávania uskutočnené v 1. 
štvrťroku, pričom chýbajú z nej tie, ktoré boli zverejnené vo vestníku. Možno to nie je povinné 
zverejňovať na webovej stránke mesta, ale MZ to žiadalo. A keď naďalej trváme na tom, aby 
obyvateľstvo malo prístup k informáciám, tak to v každom prípade musíme urobiť. Ďakujem 
pekne.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Samozrejme transparentnosť máme nie len sľubovať, 
ale treba to aj dodržať. Keď dobre viem, informácie sú zverejnené na webovej stránke pod 
istými menu bodmi. Poprosím pána Róberta Dobiho, aby k tomu povedal nejaké informácie. 
Tie informácie sú zverejnené, ale mali by zverejnené na takých miestach, kde ich obyvatelia 
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nájdu ľahko. Čo sa týka problematiky I. a II. sídliska, aj ja mám nejaké informácie v tejto 
súvislosti, ale ešte nie sú oficiálne potvrdené. Údajne skutočne bola zmena majiteľa 
obytného domu. Pán inžinier, máš slovo... 
B. Kóňa – ..... dobrý deň. Len by som toľko ubezpečil všetkých prítomných, alebo aj tých, 
ktorí pozerajú, že mesto si ustrážilo kompletne všetko, tak ako som veľakrát povedal 
v súlade so zákonom, to znamená, že kompletná daň z nehnuteľností, komunálny odpad, 
pokuty aj úroky z omeškania, už všetko máme na účte. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... dobre. Pán Róbert Dobi... 
R. Dobi – ..... vážený pán primátor, vážení poslanci a vážení prítomní. Ohľadom zverejnenia 
materiálov bude jeden materiál v rámci investícií, takže na všetky tieto otázky, ktoré teraz 
odzneli by som chcel odpovedať spoločne v tom programovom bode. Ďakujem. 
L.  Stubendek – ..... aj ja ďakujem, len aby tá odpoveď bola aj vyhovujúca. Ďakujem. Slovo 
má pán poslanec Bastrnák. 
T. Bastrnák – ..... vážený pán primátor, milí poslaneckí kolegovia. Pred minulým zasadnutím 
som rozprával o tom, ako by vedeli zasadnutia MZ prebiehať trocha plynulejšie, veď dnešné 
zasadnutie je už 34. a na budúci týždeň bude 35., čo je vlastne celkom dobrá rarita aj na 
Slovensku, ale myslím si, že aj inde. Okrem toho som mal celkom drobnú prosbu, ale ani tú 
ste nabrali do úvahy. Mám na mysli Interpelácie. Vždy sa zahráme na to, že ich dáme na 
posledné miesto, pán Imre Andruskó napíše svoj list, predloží, hlasujeme znova preložíme 
dopredu, lebo na každom zasadnutí dosiahne pomer hlasovania v počte 14 alebo 15. Teda 
si myslím, že je úplne zbytočné takýmito maličkosťami zdržiavať MZ, teda pravdepodobne by 
bolo dobré, keby sa tento jeden bod dostal späť na začiatok rokovania, aby ste aspoň urobili 
jednu maličkosť z toho, o čo som vás ani nežiadal, len som na to upriamil vašu pozornosť. 
Ďakujem pekne. 
L.  Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Attila Horváth. 
A. Horváth – ..... chcel by som sa spýtať na to, že na minulom zasadnutí MZ som mal 
otázku ohľadom Pizzérie Allegra, tu na rohu námestia v centre mesta. Podľa môjho názoru 
počet ich vyložených drevených lavičiek počas Komárňanských dní veľmi prekročil limit ich 
možností. Požiadal som, aby ste sa za tým pozreli. Chcel by som vedieť či sa v tom niečo 
udialo. Keď áno, tak by som žiadal aby ste nás o tom informovali. Jedná sa o centrum mesta 
a podľa môjho názoru tam nie je niečo v poriadku. Moja ďalšia otázka by bola ohľadom 
nášho majetkového priznania. Ja osobne by som chcel požiadať komisiu, aby pri mojom 
jednom chýbajúcom dokumente, práve z preukázania môjho príjmu z úradu, aby si dali tú 
námahu a zavolali mi, lebo veľmi rád osobne prídem a netreba mi zasielať upozornenie na 
predloženie dokumentu v hodnote 1,10 eur, aby som prišiel, vypýtal si z úradu a odovzdal 
papier. Jeden telefonát a ja prídem, žiaden problém. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... poprosím pani JUDr. Ivetu Némethovú, aby odpovedala na to.  
I. Némethová – ..... vážený pán primátor, vážené MZ. (nie je počuť zvukový záznam).   
L. Stubendek – ..... áno? 
A. Horváth – ..... (nie je počuť zvukový záznam).  
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L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Je to oprávnené. Prosím pána prednostu spoločne 
s pani vedúcou odboru, aby to upresnili a urobili v tom primerané kroky. Pán poslanec 
Ondrej Gajdáč. Pá riaditeľ máš slovo.  
O. Gajdáč – ..... niekoho sme vynechali. Vynechali sme pána Lessa.  
L. Stubendek – ..... pán riaditeľ prepáč. 
O. Gajdáč – ..... nič sa nestalo.  
L. Stubendek – ..... pán poslanec Károly Less. Prepáč, určite sa stala nejaká informatívna 
chyba.  
K. Less – ..... nič sa nestalo. Vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia, vážení 
prítomní. Znova by som vyhovel niekoľkým žiadostiam obyvateľov. Futbalový klub KFC, 
ktorý v rokoch 1977-78 dosiahol najvýznamnejšie výsledky bude cez víkend 
oslavovať. Myslím si pán primátor, že keď tvoj čas dovolí, tak by si ich svojou prítomnosťou 
mohol preukázať česť. Keď nie, tak by si ich mohol v každom prípade prijať aspoň na 
Radnici úradu na jednej recepcii. Moja druhá otázka by bola ohľadom Hotela Európa. 
Veľa ľudí reklamuje ohľadom nečistoty a špiny okolo hotela, ktoré spôsobujú holuby. Viem, 
že je pod exekúciou, ale neviem či by sa stým nedalo niečo robiť, či by v tom úrad vedel 
niečo postúpiť. Okrem toho by ďalšia otázka smerovala tak isto na základe vyhľadania 
obyvateľov na športové ihrisko pri Čárde Szekeres na Svätojánskej ulici. Je v dosť zlej 
situácii a či máme na to nejaké finančné prostriedky, či je na to nejaká možnosť, aby sme 
s tým niečo urobili. Ďalšia by bola ohľadom detského ihriska za obytnými domami – vežiakmi 
na Eötvösovej ulici. Radi by vzali tam svoje deti, ale boja sa, lebo tú tam bezdomovci a aj 
ihrisko je v dosť zlej situácii. Chceli by vedieť, či by sa stým nedalo niečo urobiť. Moja 
posledná otázka by bola ohľadom taxikárov, ktorú možno aj niektorý môj kolega už aj položil, 
lebo veľa ľudí namieta voči filozofii taxikárov. Či by sa to dalo nejaký spôsobom obmedziť, 
porozprávať sa s majiteľmi, aby ubrali trocha zo svojho tempa. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za predložené otázky. Samozrejme s taxikármi sa 
možno porozprávať, ale v prvom rade je úlohou polície, aby tom konali ony. Ďalej je to aj 
naša, aby sme lepšie dohliadali na seba na cestách. V spojitosti s futbalistami toľko, že si na 
nich samozrejme primerane zaspomíname a oslávime ich. Ale v spojitosti s týmto poprosím 
pána viceprimátora Keszegha, aby nám poskytol nejaké informácie.  
B. Keszegh – ..... len informatívne by som chcel k tomu povedať len toľko, že sledujem aj to, 
že vtedajší tím sa dostal do vyššej kategórie pred 40. rokmi a .....  
 
(nie je počuť zvukový záznam - výpadok elektrickej energie) 
 
L. Stubendek – ..... bol výpadok elektriny, ale teraz je už všetko v poriadku. Teda bude 
primeraná oslava, na ktorej sa zúčastní aj pán viceprimátor Knirs. Teda všetko je v poriadku? 
Teraz v tom zmätku, na ktorú otázku si nedostal odpoveď? 
Na detské ihriská.  
L. Stubendek – ..... tu si treba poznačiť, že to čo sa dá, treba opraviť. Potom ešte ktoré? 
K. Less – ..... Svätojánska ul. 
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L. Stubendek – ..... to treba preveriť, to naozaj neviem. V poriadku. Pán riaditeľ teraz. Pán 
poslanec Ondrej Gajdáč..... 
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo vážený pán primátor, vážení prítomní. Ja by som len 
v prvom bode chcel doplniť kolegu Andruskóa v súvislosti s výstavbou nového 
zimného štadiónu. Nebude to ľahké rozhodnutie, a keď si to každý dôkladne prečíta, ja by 
som ťa len chcel požiadať pán primátor, je dobré, že sme to preložili o týždeň. Ja by som ťa 
chcel požiadať, aby si tento materiál doplnil. Prvý bod v tom, akým spôsobom vieme splniť, či 
v podstate vieme splniť tie podmienky, ktoré nám kladie Slovenský zväz ľadového hokeja. 
Alebo sú to veľmi prísne podmienky na prvý pohľad vyplýva, že ich jednoducho nevieme 
splniť. Druhá otázka, skutočne reálne náklady. Je to tam vyčíslené, že reálne náklady na 
výstavbu budú 99 tis. eur ak dobre viem, sa mi vzdá, že to bude hodne viacej, spolu aj s tými 
ďalšími prídavnými športoviskami atď. Že to nebude len 99 tis. eur. Potom naozaj reálne 
náklady, ktoré budú podložené na, koľko bude stáť prevádzka? Aby sme dostali komplexné 
informácie o týždeň. Len toľko k tomuto prvému bodu. Druhý bod. V súvislosti 
z rekonštrukciou ciest v meste, kde bolo 400 tis. vyčlenených na obnovu kanalizácie, kde 
pán viceprimátor Keszegh deklaroval, že túto zákazku chceme dať mestskému podniku 
KOMVaK, čo hlavný kontrolór mesta dvakrát potvrdil, že áno, je to možné. Nakoniec potom 
pán prednosta povedal, že odporúčané bolo urobiť verejné obstarávanie. Tento argument 
som písomne nedostal, a tento argument neviem a nemôžem akceptovať, že odporúčané 
bolo. Potom nemôžme deklarovať, že chceme pomôcť nášmu mestskému podniku. Druhá 
otázka s týmto súvisiaca, ak už teda sa rozhodlo vedenie mesta vypísať verejné 
obstarávanie, či bolo toto verejné obstarávanie vypísané. Dávam do pozornosti, že 
uznesenie na týchto 400 tis. bolo zhruba v polovičke marca prijaté. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán viceprimátor Béla Keszegh... 
B. Keszegh – ..... ďakujem za slovo. Ako to aj odznelo, stretnutia prebiehali predovšetkým 
v súvislosti s tým, že ako by sme to vedeli riešiť tak, aby sme pomohli vlastnej firme. Tieto 
stretnutia už prebehli, a boli zaujímavé tie reakcie, lebo potom, že sme chceli pomôcť, ešte 
sa k nám dostali aj zvláštne odozvy. Ako aj mestské zastupiteľstvo naznačilo, tak aj mestský 
úrad maximálne chcel, aby verejné obstarávanie bolo vykonané transparentne a legálne. 
Takže bolo to konzultované s pani odborníčkou Melotíkovou, a verejné obstarávanie bude 
začaté alebo už sa aj začalo v týchto dňoch, a v súlade s právnymi predpismi sa nájde ten, 
ktorý zabezpečí túto prácu. Ďakujem pekne.  
L Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Ján Vetter ... Pán riaditeľ, nech sa páči... 
J. Vetter – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Pred 35 dňami som mal 7 otázok. Čiže pred 
35 dňami som položil  7 otázok v tejto miestnosti, a nedostal som odpoveď ani na jednu. Ty 
si povedal pánovi viceprimátorovi Knirsovi, že treba pripraviť odpovede. Táto bola reakcia na 
moje otázky. Pán viceprimátor po tomto si sa pred 35 dňami vyjadril tak, že na tieto 
konkrétne otázky dáš odpoveď do týždňa. Toto bolo pred 35 dňami. Nechcem sa správať 
hrubo, ale mám už len jednu otázku. Pán viceprimátor Knirs, necítiš to tak, že by si sa mal 
vzdať postu viceprimátora? 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán viceprimátor Imre Knirs... 
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I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. Teší ma to, že pán poslanec nemá okrem tohto dôležitejší 
problém. Ja okrem tohto bohužiaľ mám ešte veľa iných. Otázky sú pripravené, budú 
preložené do slovenského jazyka. Dostal som prísľub, ale bohužiaľ mi to už dnes nevedeli 
odovzdať, ale na zajtra už budú hotové. Všetci zainteresovaní, ktorí by mi v tejto veci vedeli 
dať odpovede, dostali odo mňa žiadosť na poskytnutie informácií a odovzdanie v písomnej 
forme. Tejto žiadosti vyhoveli a odpovede som odoslal na preloženie do slovenského jazyka, 
ktoré bude na zajtra hotové. Neviem či je v spojitosti s budovou Polikliniky najdôležitejšie to, 
aby som odpovedal najprv na 6 potom 7 otázok. Ja tu ohľadom tohto behám doľava doprava, 
pokúšam sa zachrániť čo sa len dá. Kvôli tejto problematike tu behám všade už vyše 2,5 
roka. Vieme veľmi dobre, že v stávke sú veľmi veľké peniaze. Bol by som veľmi rád, keby sa 
táto obava vzťahovala aj na to, aby sme tento náš vážny projekt vedeli dotiahnuť do cieľa 
a nekomplikovali ešte viac tento problém. Tak ako to uviedol aj minule, jednalo sa tu  
o formálne chyby. Ja som preto v plnej miere za to bral zodpovednosť napriek tomu, že za to 
celé ja nemôžem. Tieto otázky boli odoslané odborníkom, ktorí sa touto problematikou 
zaoberajú. Ja som práce vydal a nie je mojou povinnosťou, aby som tu odpovedal každému 
doľava a doprava na všelijaké otázky. Tu nie sme na školení, kde nás podrobia skúške. 
Najdôležitejší je výsledok práce! Naozaj ma teší, že sa pán poslanec takto strachuje pre túto 
vec, ale dúfam v to, že jeho obava má budujúci charakter a odpovede dozaista dostane.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Teda prisľúbil si to na zajtra. Pán poslanec, môžeš teraz..... 
J. Vetter – ..... pán viceprimátor, čo znamená z tvojich úst to, že v plnej miere beriem 
zodpovednosť. Poviem to pomaly. Vyprosím si, tieto otázky nie sú zádrapčivé. Tieto otázky 
boli v Interpeláciách smerované na teba. Viem prijať to, že po tom, ako si sa presvedčil 
o ťažkostiach odpovede si prišiel na to, že nevieš na to odpovedať do týždňa. V lepšie 
prosperujúcich štátoch by som dostal na to taký list, v ktorom sa ospravedlníš, že nevieš 
dodržať termín odpovede a dáš záväzok, že do dvoch, alebo troch týždňov, alebo do 
mesiaca na to dáš odpoveď. Toto sa však nestalo. Reakcia na to je potom taká, že ešte on si 
trúfa a dovoľuje, a ešte mňa začínaš atakovať. Ja som poslanec a nepýtal som sa hlúposti. 
Vo mne sa teraz vynorilo podozrenie, že keď nie sú podané korektné odpovede, tak to čo 
nám tu teraz hovoríš dobrých pár mesiacov alebo rokov, že čo všetko v záujme Polikliniky 
urobil, tak potom to, keď nie si schopný na to, aby si dal dodržať niekoľko predpisov, tak 
potom aká je istota na to, že ako budeš vedieť ty omnoho vyššie financie korektne. Môj 
poslanecký kolega Tibor Bastrnák naznačil, ženie je šťastné, že interpelácie sú naplánované 
vždy na koniec zasadnutia a my ich potom hlasovaním preložíme vždy na začiatok. Môžeme 
s tým súhlasiť, ale nemyslím si, že v toto je najväčší problém. Keď ste sledovali, tak ste si 
mohli všimnúť to, že každý svoj diskusný príspevok a interpeláciu začal tým, že tak ako som 
sa na to spýtal už aj minulý mesiac, ako som sa na to už viackrát pýtal..... Ja som tento blok 
Interpelácií pred niekoľkými mesiacmi prirovnal k Múru nárekov s tým rozdielom, že ten kto 
svoju žiadosť na kúsku papiera položí na príslušné miesto do múru nárekov, tak podľa mňa 
má na to omnoho vyššiu šancu dostať odpoveď nie tak ako my, čo i len na jednu mizernú 
otázku, nie to na sedem. Preto považujem za zbytočné hlasovanie o tom, aby to bolo vpredu 
alebo vzadu, lebo tým, že sme to preložili vopred, znova tu rozprávame hodinu o ničom, 
odpoveď nedostaneme na nič a preto to nemá žiadny zmysel. Ďakujem pekne.       
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L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán viceprimátor, teda si vyhlásil, že odpovede budú na zajtra. 
Áno?  
I. Knirs – ..... áno (nie je počuť zvukový záznam)..... Ja som sa prakticky obrátil na našich 
právnikov, aby to len preložili. Druhá vec je tá, že keď niekto pochybuje o hodnovernosti 
záležitosti tak len toľko, že ja tie peniaze nechcem minúť, ani jeden halier. Keď si tu niekto 
myslí, že niekto v spojitosti s týmito vecami manipuluje, tak ten sa míli. To, že kto ako 
hodnoverne berie vážne tieto veci a ako chce vybavovať tieto tak treba k tomu poznamenať, 
že ešte aj ony, ktorí sa do vybavovanie tejto veci zapojili iba teraz, tak v Budapešti 
vybavovali s našimi nákresmi. Ešte aj ony bez nášho vedomia zobrali tieto kresby na 
vybavovanie, ale neviem odkiaľ ich mali a ako sa k nim dostali. Neviem potom ako berú tieto 
veci vážne, veď existuje iba jeden jediný dokument, ktorý som dal vypracovať ja, a ktorý do 
dnešného dňa nie je ešte vybavený. Nechápem to a aj na poslednom zasadnutí rady som 
povedal, že keď tu má niekto nejaké pochybnosti tak prosím, aby ma udal a nezabával sa tu 
takýmito vecami a nepochyboval o tom, že čo sme za tým behali dva a pól roka a vybavovali. 
Prosím, aby zdvihol ruku ten, kto v tejto veci vybavoval a niečo aj urobil. Hoc len málo, ale 
nech sa postaví a povie, ale aby tu nekritizoval doprava a doľava, a neťahal človeka sem 
a tam, ale nenechal pracovať.          
L. Stubendek – ..... v poriadku. Ďakujem pekne. Chcel by som dať veci do poriadku. Pán 
viceprimátor sľúbil si, že zajtra odovzdáš pánovi poslancovi odpoveď, ktorú samozrejme 
obdrží každý. Je to udržateľné?  
I. Knirs – ..... áno. 
L. Stubendek – ..... pán poslanec?  
J. Vetter – ..... ja ťa neudám, ale chcel by som ťa pán primátor požiadať, aby si hlavným 
kontrolórom mesta dal preveriť verejné obstarávanie, v spojitosti s ktorým som mal pred 
mesiacom otázky, ktoré teraz nechcem opakovať, lebo si ich možno vypočuť a pozrieť na 
videozázname, teda aby hlavný kontrolór preveril, či bolo verejné obstarávanie v spojitosti 
s 18 tis. hodnotou v poriadku? Je to možné, aby cez teba hlavný kontrolór dostal takúto 
žiadosť?  
L. Stubendek – ..... MZ vie dať návrh hlavnému kontrolórovi, takže toto je dozaista 
riešiteľné. Je na to príslušný spôsob. Pán poslanec Zsolt Fezsty.  
Zs. Feszty – ..... ďakujem pekne za slovo. Aj ja by som mal dve otázky. Jedna v spojitosti 
s detským parkom, v rámci toho so zrekonštruovanou toaletou, ktorá má dve časti. Jednu pre 
dámy a druhá by mohla byť pre mužov, ale predsa nie je, lebo je uzatvorená pre 1-2 tam 
pracujúcich zamestnancov. Vonku je však nápis, že tí oteckovia, ktorí potrebujú využitie 
toalety, aby prešli do budovy MsKS. Menší problém mám s tým ten, že by som toto mohol 
považovať za diskriminatívne. Väčší problém s tým mám však ten, že si predstavte, že 
napriek tomu je neuveriteľné a predstavte si, že do parku pôjdu s deťmi v tomto meste aj 
oteckovia. Načrtol by som však túto situáciu. Predstavte si, že vtedy musíme z týchto 
preliezol a hojdačiek stiahnuť deti, lebo ich tam nenecháme bez dozoru na niekoho iného, 
poprípade keď je to rodinný príslušník, následne ich ťaháme do budovy MsKS. Po návrate 
však možno vyviazneme s plačom alebo jednou hystériou. Pekne formulujúc, považujem to 
za neodôvodnené, aby museli uzatvoriť jednu časť pre zamestnanca. Myslím si, že ani im 



 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

14 
 

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 2017  
- pokračovanie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 29. júna 2017. 

 
  
 

 

nespadne koruna z hlavy, alebo prsteň z prsta, keď budú používať toaletu využívanú každým 
iným, a možno bože chráň aj budú vidieť, keď ich treba aj poupratovať. Takže v tejto veci by 
som žiadal vybavovanie. Druhá by bola a tu by som sa pridružil k poslaneckému kolegovi 
Vetterovi ohľadom nastolenej problematiky. Tak ako sa zdá, zmätok v čase je platný aj na 
iné odbory mestského úradu, totiž Rada školy na ZŠ s VJM Ul. práce keď dobre viem tak v 
septembri poslali list, v ktorom navrhli nezáväzné pracovné rokovanie s riaditeľmi základných 
škôl a to v spojitosti s integráciou rómskych detí, kde v práci neodôvodnene vyberá obrovskú 
časť jedine táto škola, veď na základe prerozdelenia území sú najviac zainteresovaný. Na 
tento list však do dnešného dňa prakticky nedostali odpoveď. Keď sa dobre pamätám, tak 
tento rok v apríly alebo v máji poslali znova list. Chvála bohu na toto už reagovali a prebehlo 
prvé nie veľmi úspešné pracovné rokovanie. Medzičasom však uplynulo osem mesiacov. 
Myslím si, že je to však neprijateľné. Bol by som rád, keby aj tu bol pomenovaný 
zodpovedný. Keď je na to možnosť, tak by som žiadal v obidvoch veciach odpoveď alebo 
prísľub na to, že sa to preverí, respektíve prísľub na to, že to bude nejakým spôsobom 
vyriešené. Teda prvé by boli toalety a druhé pracovné rokovanie, že to nebude posledné.            
L. Stubendek – ..... pán poslanec, možno sa zahrávať slovami, že je iba jedna situácia, 
ale..... Samozrejme nám však do toho zasiahol regionálny úrad. To je jedna vec. V druhej 
veci žiadam vedúceho odboru, aby sa k tomu vyjadril, lebo v spojitosti s týmto sme rokovali, 
čo by vedeli ešte riaditelia previať na seba, lebo to ešte prerokujeme so všetkými. Pán 
viceprimátor v spojitosti s toaletami..... 
B. Keszegh – ..... pán poslanec, aj ja považujem tento postoj za problematický. Úrad 
verejného zdravotníctva má však predpisy na otvorenie verejnej toalety. Žiaľ ony stanovili 
tieto podmienky. My sme sa snažili vyriešiť problém týmto možným spôsobom. V centre 
mesta nie sú tieto veci veľmi pružné. S takýmto istým problémom zápasila aj kaviareň 
Botéka, kde museli zabezpečiť dve toalety, ako aj zvlášť toaletu pre zamestnancov. Toto sú 
predpisy úradu verejného zdravotníctva. My sme aj vtedy naznačili, že v čom vieme, tak 
pomôžeme, ale keď úrad verejného zdravotníctva stanovuje za podmienku toto, my to 
nemôžeme prepísať. Aj podľa mňa je to nepružné, a hovorím to aj ako rodič, ktorý tam chodí, 
ale snažíme sa to riešiť takým spôsobom, že keď už niekto naozaj musí ísť na toaletu, tak 
aby mal možnosť kde. Je tam ešte plus stolík na prebalenie bábätiek, ktoré tam doposiaľ 
nebolo. Predpisy úradných inštitúcií však musí úrad záväzne dodržať.   
L. Stubendek – ..... áno, žiadosť je oprávnená, lebo chodíme na toaletu muži aj ženy.  
Zs. Feszty – ..... to jediné, čo je verejné nemôže byť spoločné v dnešnej dobe? Veľmi ťažko 
verím tomu, že úrad verejného zdravotníctva predpisuje, že toalety musí byť zabezpečená 
pre zamestnancov a dámy. Len aby sme vedeli precítiť tento problém. Ďakujem.   
L. Stubendek – ..... áno, otázka je oprávnená, ale predpisy sú veľmi tvrdé a treba oddeliť pre 
zamestnancov a majiteľov, dámy a pánov, ale pokúsime sa v tom ešte niečo postúpiť. 
V poriadku, pán poslanec František Rajko. 
F. Rajko – ..... ďakujem pekne pán primátor. Vážení poslaneckí kolegovia, vážený pán 
primátor. V diskusii pri schvaľovaní rozpočtu odzneli určité dezinformácie ohľadom Novej 
Stráže medzi tzv. vybudovaním sociálnych zariadení a iných v kultúrnom dome, čo sme 
nakoniec my medzi sebou vyjasnili. Bolo by to však dobré vysvetliť aj obyvateľom, aby sa 
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vedeli informovať na základe skutočností. Práve preto by som sa tu chcel spýtať, že ako 
stoja rokovania úradu s Pozemkovým fondom ohľadom vlastníckych práv nie na zajtra ani 
pozajtra, ani včera, ale dnes. Kde stoja tieto rokovania teraz. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... v poriadku, na to vieme odpovedať ihneď. Pán viceprimátor prosím ťa, 
aby si to povedal.  
B. Keszegh – ..... rokovali sme so zástupcom s Pozemkového fondu, ktorý tu bol osobne 
v Komárne. Mal jednu prosbu, aby sme svoje veci riešili spoločne. V prípade kultúrneho 
domu by sme chceli postúpiť čo najskoršie vyriešenie právnych vzťahov, ako aj v prípade 
ostatných vecí, aby sme tieto získali čo najskôr späť. Zhrnutie tohto zoznamu sa z našej 
strany dokončilo, po upresnení na to náš úrad veľmi rýchlo a dynamicky reagoval. Teraz 
upresnenie prebieha u nich, ale tak isto napredujeme vopred a pokračujeme v rokovaniach. 
Verím tomu, že za pár mesiacov sa nám podarí vybaviť vlastnícky podiel, čo dúfam poskytne 
aj tú možnosť, aby sa tieto veci zrealizovali. Ďakujem.      
L. Stubendek – ..... ďakujem. Vybavíme to. 
F. Rajko – ..... pokúsime sa? Lebo je tu viacej nevybavených záležitostí medzi mestom 
a pozemkovým fondom ako napríklad Cintorín v Novej Stráži, atď. Tak teraz bude riešené 
všetko v jednom balíku? 
B. Keszegh – ..... áno. Žiadali nás, aby sme o tom rokovali v jednom celku.  
L. Stubendek – ..... teda všetko čo sa dá, zhrnúť do jedného balíka. Ivetka ešte prosím 
doplniť veci. 
I. Némethová – ..... chcela by som dodať k tomu ešte toľko, že tak ako to uviedol aj pán 
viceprimátor, keď môžem hovoriť o jednom balíku, tak to bolo naozaj zaslané na pozemkový 
fond. Viackrát sme ich žiadali a nakontaktovali sa na nich, nakoľko nám prisľúbili, že do 
mesiaca nás budú informovať o výsledku. Naša posledná informácia je taká, že sa nám ozvú 
v priebehu budúceho týždňa s možnosťou vyriešenia situácie. 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Odzneli všetky Interpelácie a otázky, odpovede tak ako. Teda 
toto všetko prehodnotíme a príslušne s tým budeme zaobchádzať. O transparentnosti bude 
zvlášť jeden bod, to čo žiadal pán poslanec Béla Szabó. Žiadam ťa pán vedúci, aby si na 
túto interpeláciu obzvlášť dohliadal. Ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, nasledujú na 
základe  zmeneného programu bod 3 a 4, teda Personálne zmeny spoločnosti CALOR 
a následne Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie. Neviem otvoriť program, prosím 
pán viceprimátor prednes materiál.  
 
 
K bodu číslo 3 – Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o.  – TE 1358/2017 
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
I. Andruskó – ..... mal by som pozmeňujúci návrh, žiadal by som vynechať bod C/....  
L. Stubendek – .....  ako predkladateľ prijímam návrh, prosím hlasujme o predloženom 
návrhu..... 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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/Výsledok hlasovania č. 10/:  
k personálnym zmenám v spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1324/2017)  
 
 
K bodu číslo 4 – Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie – TE 1350/2017 
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, poslanec MZ 
 
É. Hortai – ..... aj tomto uznesení by malo byť uvedené ako v predchádzajúcom, aby 
bolo, že berie na vedomie na základe jeho žiadosti.....  
L. Stubendek – .....  ako predkladateľ prijímam návrh, prosím hlasujme o predloženom 
návrhu..... 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  
k návrhu na odvolanie člena Finančnej komisie pri  Mestskom zastupiteľstve 
v Komárne 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1325/2017)  
 
 
K bodu číslo 5 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie – TE 1286/2017, TE 1368/2017 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 12/:  
k Informatívnej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ku dňu 12.05.2017 
(č. 1268/2017 – kontrola v spoločnosti KOMVaK) 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 13 
Proti: 3 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1326/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 16.06.2017 
(č. 1368/2017 – prideľovanie dotácií pre šport a kultúru za rok 2016) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1327/2017)  
 
 
K bodu číslo 6 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. 
polrok 2017 – TE 1369/2017 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  
k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1328/2017)  
 
 
O 15.22 hod. Ing László Stubendek, primátor mesta nariadil prestávku do 16.00 hod.. 
Pokračovanie o 16.04 hod. 
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L. Stubendek – ..... na základe schváleného rokovacieho poriadku od 16.00 hod. nasleduje 
programový bod Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta. Poprosím diskutérov, aby 
predniesli svoje podnety a pripomienky podľa poradia prihlásenia. Časový limit pre 
pripomienky, podnety a otázky jedného občana je najviac 5 minút. Nakoľko o slovo požiadalo 
viac občanov, prosím o dodržanie stanového limitu. Do tohto bloku sa prihlásil pán János 
Bósza, občan mesta Komárna, ktorý má slovo...  
 
 
K bodu číslo  – Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta 
(od 16.00 hod., max. 30 min.) 
 
János Bósza, obyvateľ Komárna – ..... vo svojom príspevku položil niekoľko otázok. 
Upriamil pozornosť na problematiku budovy Polikliniky, na nefunkčnosť fontány na ul. 
Palatínovej, na plánovaný obchvat, a na riešenie zle projektovaného kruhového objazdu na 
ul. Františkánov.  
 
Erika Pisoňová, obyvateľka mesta Komárno – ..... informovala o petícii mestskej časti 
Hadovce proti súhlasnému stanovisku k Územnému plánu mesta Komárno v časti B.12.5 
Návrh riešenia dopravy Variant A. Podpísaní občania sú proti výstavbe dopravného uzla 
priamo v mestskej časti Hadovce. Vybudovanie dopravného uzla priamo v mestskej časti 
Hadovce bude mať za následok znehodnotenie trvalého a celoročného bývania obyvateľov, 
s negatívnymi vplyvmi, ako prašnosťou, najmä hlukom a intenzívnou medzinárodnou 
nákladnou dopravou priamo v obci, so zvýšeným rizikom dopravnej nehodovosti, tiež 
znečistenie životného prostredia, obmedzené využitie parciel pre účely bývania v obytnej 
zóne rodinných domov. Občania prichádzajú aj novou alternatívou, kde sa jedná o pripojenie 
jednej alternatívy s druhou alternatívou (predložená mapa pripojená k zápisnici).  
 
Marek Bugár – ..... ktorý zastupoval občanov mestskej časti Nová osada, taktiež vyjadril 
nesúhlas občanov Novej osady s návrhom riešenia dopravy verziou A.  
 
Ďalším diskutérom bol pán Július Bedecs, občan mesta Komárno. Vo svojom príspevku 
hovoril, že 59 rokov viedol fitness centrum v meste Komárno, a teraz túto činnosť pozastavil 
na nejakú dobu. Potrebuje jednu miestnosť, kde by mohol uchovať 30% jeho fitness 
zariadenia na dobu pol roka alebo na rok – do tej doby, kým nezíska nehnuteľnosť. Žiada o 
pomoc mesta pri riešení tohto problému.   
 
Posledným diskutérom tohto bloku bol pán László Szilágyi, ktorého vystúpenie sa týkalo 
taktiež k Územnému plánu mesta Komárno, v tomto prípade nie obchvatu, ale zóny Alžbetin 
ostrov. Poznamenal, že v dotknutom území zóny sú navrhnuté regulatívy pre výstavbu 
a prevádzku územia. Poukázal na dokument – na rozhodnutie, ktorý vystavil úrad pre 
ochranu životného prostredia, kde je napísané, čo je dovolené a neprípustné v zóne Alžbetin 
ostrov. Napr. nie je povolený chov zvierat, výstavba čerpacej stanice, vytvoriť skládku smetí 
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a pod.. Z dôvodu, že celé územie ostrova je pre stavebnú činnosť v rizikovom pásme 
priesakov spodných vôd z Dunaja a nevhodnej charakteristiky nízkej a veľmi premenlivej 
hladiny spodných vôd viazanej na výškový stav hladiny rieky Dunaj, nepripúšťa sa realizovať 
stavby s podzemnými podlažiami - suterénmi a pivničnými priestormi. Na základe tohto, je 
možné postaviť hotel s viacerými poschodiami, ak nebude mať pivničné priestory. V druhej 
časti tohto dokumentu je uvedený súčasný územný plán, na základe ktorého majitelia nič 
nemôžu urobiť vo svojich záhradách. Pán Szilágyi prečítal text (časť) z Občianskeho zákona, 
ktorý sa nachádza aj v ústave, a taktiež v zákone o vodnom hospodárstve §32. „Vo verejnom 
záujme možno vec privlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť, ak účel nemohol dosiahnuť 
inak, a to len na základe zákona, len na tento účel, a na náhradu.“ Poznamenal, že podľa 
neho Územný plán mesta Komárno nie je zákonom, a preto na jeho základe nemôžu 
majiteľom týchto nehnuteľností zabraňovať v uplatnení vlastníckeho práva, aby vo svojich 
záhradách robili to, čo chcú. Keby majiteľom predsa len bránili v uplatnení si vlastníckych 
práv, tak na základe posledného slova v citáte „za náhradu“, by si mohli majitelia pýtať 
odškodné.  
 
L. Stubendek – ..... ďakujem všetkým diskutérom za príspevky. Všetky odznelé pripomienky 
a príspevky budú uvedené v zápisnici. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme podľa 
schváleného programu zasadnutia... 
 
 
K bodu číslo 7 – Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu za 
uplynulé obdobie – TE 1303/2017 
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR 
Predkladala: Ing. arch. Katalin Besse,  
 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno č. 174/2015 zo dňa 
21.05.2015 a v súlade s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako 
orgán územného plánovania od roku 2015 zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie „Nový územný plán mesta Komárno“.  

V roku 2015 prebehli Prípravné práce, t.j. zverejnenie obstarávania, s možnosťou 
zapojenia sa do procesu prípravy, podania podnetov a odporúčaní, prebehlo zozbieranie 
Územnoplánovacích dokumentácií a Územnoplánovacích podkladov a vyhodnotenie ich 
použiteľnosti, a bola uskutočnená „súťaž návrhov“ na   výber spracovateľa. Spracovateľom 
ÚPD je AUREX, s.r.o., Bratislava, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo. Ešte v roku 2015 
boli spracovateľom vypracované Prieskumy a rozbory územia, a na základe ich výsledkov 
v spolupráci s obstarávateľom bol spracovaný návrh Zadania. Po prerokovaní Zadanie bolo 
schválené mestským zastupiteľstvom dňa 21.01.2016 uznesením č. 536/2016. Ďalšou 
etapou prác bol Koncept, ktorý bol spracovateľom spracovaný v dvoch variantoch, 
a odovzdaný v súlade so zmluvou na príslušný odbor MsÚ dňa 12.10.2016. Súbežne, v 
zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bolo 
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Okresnému úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámené 
spracovanie strategického dokumentu, na základe ktorého Okresný úrad listom č. OU-KN-
OSZP-2016/001031-009 určil „Rozsah hodnotenia strategického dokumentu“. Podľa 
rozsahu hodnotenia bola objednaná a spracovaná tzv. „Správa o hodnotení“, ako výsledok 
vplyvov strategického dokumentu, ktorá bola doručená príslušnému orgánu  posudzovania 
dňa 11.11.2016.  
 Prerokovanie konceptu sa uskutočnilo s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
dotknutými obcami, fyzickými a právnickými osobami a ostatnou verejnosťou  v termíne od 
14.11.2016 do 20.12.2016. Verejné prerokovanie Konceptu a Správy o hodnotení sa 
uskutočnilo dňa 06.12.2016 za účasti spracovateľa s odborným výkladom. Po tejto etape 
obstarávateľ v spolupráci so spracovateľom všetky pripomienky, stanoviská a námietky 
vyhodnotil. Tie pripomienky, ktoré nemohli byť vyhodnotené ako akceptovateľné, resp. si 
vyžadovali prerokovanie, boli prerokované s tými, ktorí ich uplatnili, v súlade s § 21 ods. 
(9).stavebného zákona. Výsledky opätovného prerokovania pripomienok ku konceptu sú 
dokumentované vo vyhodnotení pripomienok. 
 Po schválení a postúpení Súborného stanoviska spracovateľovi nasleduje 
spracovanie Návrhu ÚPN -  v zmysle § 22 stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. - 
v členení na smernú a záväznú časť. Návrh bude opätovne  prerokovaný a po jeho 
prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a preskúmaní Okresným úradom Nitra, bude 
predložený Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Toto sa predpokladá na začiatok roka  
2018. 
 V súvislosti s prerokovaním  konceptu ÚPN prebehli aj rokovania v oblasti cestnej 
dopravy.  S predstaviteľmi SSC IVSC Bratislava, a NDS. a.s. boli prejednané hlavne otázky 
ohľadne plánovaného severného obchvatu mesta Komárno. O ochvate mesto získalo 
nasledovné informácie:  
-   SSC pracuje na príprave štúdie realizovateľnosti polohy cesty I/64 Topoľčany – Nitra - 

Komárno, ktorej súčasťou je aj obchvat. Štúdia má byť vyhotovená v septembri tohto 
roku.  

-   Národná diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať proces posudzovania vplyvov stavby 
na životné prostredie (EIA), na základe Rozhodnutia MŽP o určení rozsahu hodnotenia, 
na 1. úsek Komárno – Ďulov Dvor, vypracovaním Správy o hodnotení. Tento variant je  
v súlade s  variantom „B“ konceptu ÚPN v úseku okolo vnútorného mesta, a takto je to je 
obsiahnuté v regionálnych plánoch ÚPN-R -Nitriansky kraj. Tento variant bol aj 
výsledkom predchádzajúcich porovnávacích štúdií spracovaných na MŽP SR. Proces 
posudzovania  vygeneruje aj stanovisko mesta a verejnosti k plánovanému trasovaniu. 

-  ak by pri prípravách  hore uvedených  dokumentácií (štúdia realizovateľnosti a  
posudzovanie vplyvov na ŽP) pri trasovaní obchvatu došlo k zmenám oproti  ÚPN-R 
Nitriansky kraj, bude potrebné zaobstarávať tzv. Zmeny a doplnky v regionálnych 
plánoch, a následne v ÚPN mesta Komárno, ktorý bude pravdepodobne skôr schválený, 
ako hore uvedené pripravované dokumenty.  

 
Podrobnejší rozpis uvedeného rokovania z 10.03.2017 je v prílohe č. 4. tohto materiálu. 
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Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: odporúča schváliť pozmeňujúci návrh (2.A)  
na uznesenie k súbornému stanovisku pre Územný plán mesta Komárno (7-0-0-0). 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie k 
Súbornému stanovisku (2.B) pre Územný plán mesta Komárno (1-0-7-0). 
Stanovisko KŽP, VPaD zo dňa 08.06.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie (2.B) k  
Súbornému stanovisku pre Územný plán mesta Komárno (7-0-0-0). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
D. Kovács – ..... mám by som procedurálny návrh, žiadam plus 5 minút, na vyjadrenie 
svojho návrhu.....  
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  
procedurálny návrh poslanca Dávida Kovácsa + 5 minút  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
D. Kovács – ..... mám by som procedurálny návrh. Chcel by som požiadať ctené MZ, aby 
ma podporili v tom, aby sme tento bod programu odročili dovtedy, pokiaľ nebudeme mať 
v tom jasno..... (prečítal svoj diskusný príspevok, ktorý tvorí prílohu zápisnice, 
a v ktorom je napísaný aj procedurálny návrh). 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/: NEPLATNÉ HLASOVANIE 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  
procedurálny návrh poslanca Dávida Kovácsa – odročenie programu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 8 
návrh nie je prijatý  
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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O. Gajdáč – ..... môj pozmeňujúci návrh je: body A/ a B/ sa nemenia. Bod C/ bude znieť – 
nesúhlasí s trasovaním plánovaného obchvatu mesta cez územie Mŕtveho ramena Váhu, ani 
s trasovaním obchvatu cez mestskú časť Hadovce. Bod D/ bude znieť – berie na vedomie 
Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Komárno, že pri spracovaní 
konečného návrhu dopravné riešenie obchvatu mesta bude spracované v zmysle variantu 
A s doriešením obchvatu mestskej časti Hadovce. Potom tam sú dva body D/, to je chyba, 
takže opraviť ten ďalší bod D/ na E/. Dostali sme veľmi dobrý materiál, z ktorého som 
vychádzal samozrejme. Bod E/ bude znieť – žiada primátora zastaviť práce na spracovaní 
Územného plánu mesta Komárno a iniciovať zmeny v ÚPN-R, teda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v súlade s bodmi C/ a D/ tohto uznesenia..... ďalej nie sú tu vyjadrenia, 
atď.. O ochrane prírody nikto tu nič nepovedal. Je tu odborník, čiste náhodou, z ochrany 
prírody pán Bohuš. Keď môžem, ja by som pre neho vypýtal slovo, keď odhlasujeme..... 
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  
slovo pre pána Miroslava Bohuša (hosť) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
A. Marek – ..... mám procedurálny návrh, aby sme o tomto bode nerozhodli a stiahli tento 
materiál z rokovania..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  
procedurálny návrh poslanca MUDr. Antona Mareka – stiahnuť materiál z rokovania 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 19 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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O 18.34 hod. Ing. László Stubendek, primátor mesta nariadil 15 minútovú prestávku. 
Pokračovanie o 19.01 hod.. 
 
Prezentácia poslancov – 14. 
 
 
K bodu číslo 8  – Správa o plnení uznesení – TE 1387/2017 
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1287/2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1329/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1291/2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1330/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:  
na zmenu uznesenia č. 670/2016 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 26. mája 2016 k zámene nehnuteľností                     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1331/2017)  
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/Výsledok hlasovania č. 23/:  
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
15.06.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 16 
Proti: 1 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1332/2017)  
 
 
K bodu číslo 9 – Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno – TE 
1388/2017 
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 

Dňa 30.03.2017 primátorovi Mesta Komárno bol doručený list Okresného súdu 
Komárno č. 1 SprO 486/95/2017 zo dňa 28.03.2017, ktorým predseda súdu v súlade s § 140  
zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z.z.) požiadal  Mesto Komárno 
o vykonanie volieb dvoch prísediacich pre Okresný súd  Komárno pre ďalšie volebné 
obdobie, nakoľko pri posledných voľbách boli zvolení prísediaci, ktorých volebné obdobie sa 
dňa 26.09.2017 končí. Funkcia prísediaceho podľa citovaného zákona je verejnou funkciou. 

V zmysle § 74 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o  súdoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch predseda Okresného súdu 
Komárno určil prísediacich, ktorých treba zvoliť celkom v počte 2 (dva). V zmysle § 141 ods. 
1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.  

Predpoklady na voľbu prísediaceho sú stanovené v ust. § 139 ods. 1 a 2 zákona 
č. 385/2000 Z.z. nasledovne:  

 
1. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: 

 
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude 

riadne vykonávať, 
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 
 
2.  Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1) písm. b) až e) a podmienku 

štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas  trvania funkcie 
prísediaceho. 
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V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediacich volia obecné 
zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu  z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý 
pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu 
príslušného súdu. 

Navrhovaní kandidáti za prísediaceho spĺňajú vyššie uvedené predpoklady a súčasne 
súhlasia svojou voľbou k Okresnému súdu Komárno.  

Mesto Komárno listom č. 15185/5800/PO/2017 zo dňa 31.05.2017 zaslalo predsedovi 
súdu menný zoznam navrhovaných kandidátov na voľbu prísediaceho spolu so žiadosťou 
o vyjadrenie sa. Vyjadrenie predsedu súdu sa dodatočne doplní po doručení  zo súdu. 
  
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: doporučuje schváliť (7-0-0-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:  
k Návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1333/2017)  
 
 
K bodu číslo 10 – COM-MÉDIA, s.r.o. – TE 1339/2017 
 
1. Hodnotenie výsledku hospodárenia COM-MÉDIA s.r.o. za rok 2016  
Predkladateľ: Mgr. György Batta, poslanec MZ 
 

Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA spol. s.r.o. predložil hodnotenie výsledku 
hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2016 na prerokovanie 
a schválenie na zasadnutie MZ. 
  
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie. 

                       Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
                       Stanovisko Rady: doporučuje prijať návrh na uznesenie (6-0-0-1). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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/Výsledok hlasovania č. 25/:  
k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1334/2017)  
 
2. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o 
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
É. Hortai – ..... mala by som pozmeňujúci návrh, aby sme uznesenie prijali takým 
spôsobom, aby boli upresnené s údajmi počas vymenovania, aby to bolo prijateľné aj pre 
registračný súd..... 
 
M. Keszegh – ..... mala by som pozmeňujúci návrh, v uznesení by malo byť napísané – 
berieme na vedomie ustanovenie, vymenovanie Mgr. Györgya Battu za konateľa spoločnosti 
COM-MÉDIA, spol. s.r.o., myslím si na základe rozhodnutia dozornej rady.... 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:  
pozmeňujúci návrh poslankyne JUDr. Margit Keszegh  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 5 
návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  
k personálnym otázkam v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1335/2017)  
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L. Stubendek – ..... vážené MZ. Na základe našich zvykov sme zasadnutia zvykli ukončiť 
o 20.00 hod.. Chcel by som dať návrh na pokračovanie, a to na hociktorý deň budúci týždeň. 
Vzhľadom na to, že bude ukončenie školského roka, prosím berme ohľad na 
zaneprázdnenosť pedagógov. Žiadam návrhy. Môže zostať aj štvrtok, len sa obávam, že je 
to dosť neskorý termín a možno sa bude vedieť zúčastniť iba málo poslancov. Je dobré 
v pondelok poobede, utorok poobede. Parlament už nie je. Môže byť aj štvrtok. Páni 
riaditelia? V poriadku, tak štvrtok 29. júna, deň Petra a Pavla. Prosím hlasujme o tom, že 
pokračovanie bude v ten deň. Prosím hlasujte. 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:  
k prerušeniu 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – pokračovanie 
29.06.2017 (štvrtok) o 13.00 hod.     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1336/2017)  
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno na základe uznesenia č. 
1336/2017 o 19.57 hod. prerušil 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
a pokračovanie určil na budúci týždeň štvrtok 29. júna 2017 so začiatkom o 13.00 hod.. 
 
 
 
 
 

              Overovatelia 
 
 
 
Ing. František Rajko   ................................................................. 
 
 
 
MUDr. Szilárd Ipóth   ................................................................. 
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Z Á P I S N I C A 
z pokračovania 34. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 29. júna 2017 
 

 
Otvorenie 

 
pokračovania 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne  

o 13.06 hod. otvoril a viedol 
 

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno 
 

za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 
tlače a ostatných prítomných. 

 
 

L. Stubendek – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. V zmysle uznesenia 
č. 1336/2016 z rokovania 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný deň t.j. 29. júna 2017 so začiatkom 
o 13.00 hod. Budeme pokračovať v zmysle tých bodov programu, ktoré zastupiteľstvo 
schválilo.  
 
Neprítomní – Ospravedlnení: Ing. Ján Vetter, Dávid Kovács. Neskorší príchod ohlásili: Mgr. 
Ondrej Gajdáč, MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Anton Marek. 
 
 
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: 18. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ 
je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovateľka zápisnice: Zsuzsanna Molnár.  
 
 
 
Návrhy na overovateľov zápisnice:      -   Ing. František Rajko a MUDr. Szilárd Ipóth. 
(pôvodne schválený)  
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K bodu číslo 11 – Zámer výstavby zimného štadiónu v spolupráci so SZĽH za uplynulé 
obdobie – TE 1345/2017 (pôvodný bod č. 2)  
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR a Ing. Kosová, manažérka projektu 
 

Mesto Komárno obdŕžalo dňa 25.01.2017 list Slovenského zväzu ľadového hokeja 
(ďalej SZĽH), v ktorom SZĽH vyzýva mesto na spoluprácu v oblasti rozvoja športovej 
infraštruktúry. Mestský úrad preskúmal predmet a podmienky ponuky SZĽH, a mesto 
Komárno sa prihlásilo medzi záujemcov o zimný štadión. Vybraný pozemok sa nachádza 
v areály  ZŠ na Eötvösovej ulici v susedstve ZŠ Rozmarínová a CŠ Marianum.  

Cieľom SZĽH je vytvoriť podmienky športovanie detí a mládeže, naučiť základom 
korčuľovania detí bez nákladov pre rodičova poskytnúť im bezplatný celoročný priestor 
a výstroj pre športovú činnosť. Plánovaný zimný štadión má ľadovú plochu rozmeru 20m x 
40m a plánovaná prevádzka ľadovej plochy je do + 10°C. Ďalej pri športovej hale je 
plánovaný areál na sprievodné aktivity, ako napr. detské ihrisko, street workout, bike park 
alebo lezecká stena. V letných mesiacoch by sa štadión využil na iné športy – hádzanú, 
volejbal, basketbal, tenis.  
Podľa podmienok pre samosprávu opísaných v Projekte SZĽH Mesto je povinné: 
- zabezpečiť  všetky sieťové prípojky k hranici stavby,  
- zabezpečiť parkovacie miesta a príjazdové komunikácie pri športovej hale, 
- pripraviť stavebný pozemok ako partner investora,  
- vykonávať inžinierske činnosti v plnom rozsahu,  
- vybudovať vonkajší areál navrhnutými produktmi do jedného roka od kolaudácie haly, 
- dosiahnuť prispôsobenie počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti na školách 

pod správou obce.  
 
SZĽH uvažuje o rôznych alternatívach financovania: Štátna dotácia prostredníctvom MŠ 

SR, bankové financovanie vo vzťahu k SZĽH Infra, Nórsky finančný mechanizmus, alebo 
komunitný crowfunding v regióne.  

Prevádzku zimného štadiónu zabezpečí mesto a SZĽH v partnerstve podľa partnerského 
modelu – viď. v prílohe. Predpokladané náklady mesta na spolufinancovanie (153.300,- eur 
ročne) sa môžu znížiť príjmami z komerčnej prevádzky.  
  
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie.  
Stanovisko ŠK:   doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko FK:      nezaujala stanovisko (0-0-6-0). 
Stanovisko KRM:      doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0). 
Stanovisko rady:       nezaujala stanovisko (3-0-4-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ...... mám procedurálny návrh, bez toho, aby sme mali k dispozícii návrh 
zmluvy dnes o tom nehlasujme, len po predložení zmluvy..... 
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/Výsledok hlasovania č. 29/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – hlasovať po predložení zmluvy 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
(po odhlasovaní procedurálneho návrhu ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
L. Stubendek – ..... vážené MZ. Na základe zmeneného programu nasleduje bod – 
Alternatívy využitia budovy bývalej Polikliniky. Poprosím pána poslanca Imre Andruskóa, ..... 
 
 
K bodu číslo 12 – Alternatívy využitia budovy bývalej Polikliniky – poslanecký návrh 
Mgr. Imre Andruskóa (nový bod) 
Predkladateľ: Mgr. Imre Andruskó, poslanec MZ 
 
I. Andruskó – ..... len v krátkosti, lebo by som nechcel ťahať čas, nakoľko viem, že tak ako 
to tu aj odznelo, na budúci týždeň ohľadom tohto budú ešte prebiehať rokovania. Mal by som 
návrh na uznesenie, ale pred tým by som ešte v troch bodoch skompletizoval, prečo som 
žiadal pána primátora, aby sme sa týmto zaoberali. V prvom rade patrí vďaka Maďarskej 
vláde, že sa zaoberá renovovaním maďarských kultúrnych pamiatok a umeleckých 
predmetov v Karpatskej kotline. Teda naozaj im patrí vďaka a verím tomu, že sa to podarí 
dotiahnuť aj do konca. Myslím si, že môžem povedať aj v mene všetkých kolegov, že je to 
veľká a vec a vďaka každému, kto na tom doposiaľ pracoval a dotiahol do tohto štádia. 
Druhá vec, ktorú považujem za dôležité zdôrazniť je to, aby táto nehnuteľnosť ostala 
v každom prípade v majetku mesta, keď už nie v majetku mesta, tak aspoň v majetku non- 
profit organizácie, ktorú založí mesto, lebo viem, že Maďarská republika nemôže dať mestu 
dotáciu priamym spôsobom, len indirektne. Viem, že v dnešnej dobe to už nie je problém, 
lebo mesto má non - profit organizácie. Treba im to dať veľmi rýchlo do spravovania, čo si 
myslím, že sa dá rýchlym uznesením MZ. Na toto už boli aj iné príklady. Tak sme dali rôzne 
nehnuteľnosti aj do prevádzky aj MsKS, pevnosť spravuje tak isto jedna non- profit 
organizácia a preto si myslím, že z právneho hľadiska by s tým nemal byť žiaden problém, 
a preto je to riešiteľné. Tretia vec je tá, aby ohľadom toho sa znieslo také rozhodnutie, na to 
požiadam aj pána primátora, aby v pondelok alebo utorok, tak ako tu odznelo, že budú 
rokovať 3. alebo 4., aby podporili také riešenie, ktoré nebude ohrozovať fungovanie 
mestských organizácií. Nepovažujem za šťastné, keď niekto chce dať tieto veci do poriadku 
tak, že rozbije športový život Komárna, kultúrny život Komárna, rozbije umelecký život 
Komárna. Neviem to takto prijať. Vidím tu ponuky. Keď niekto napríklad zriadi súkromné, 
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alebo nejaké iné CVČ a ponúka kajak - kenu, basketbal, plávanie, vodné pólo, futbal. Podľa 
mňa tento model nie je priechodný veď tu aj odznelo, že tu športuje veľmi málo detí, a my to 
ešte rozdrobíme. Neviem si predstaviť ako by sa dalo zabezpečiť výučba kajak – kenu vedľa 
nášho strediska. Je to nonsens. Keď sa zamyslím do vodného póla, tak tu sú zástupcovia 
a nemyslím si, že popri našich dvoch strediskách by sa dalo zrealizovať aj tretie. Ja si to 
vysvetľujem tak, že to rozbije športový život Komárna. V žiadnom prípade sa nesmie 
podporiť, aby niekto prevádzkoval nové CVČ už ani preto pán primátor, lebo keď im dáme 
povolenie, tak ich mi budeme musieť dotovať. Také VZN je platné, v ktorom je uvedené, že 
treba platiť na jedného žiaka skoro 400,- eur. Keď niekto zapíše do svojho centra potom 100 
žiakov, tak im mesto budem musieť vyplatiť skoro 40 tis. eur, plus sme rozbili celý systém. 
Tak isto je to aj pri ZUŠ. Máme jednu veľmi dobre fungujúcu ZUŠ so skoro 1000 žiakmi. Pre 
pár rokmi pán riaditeľ vždy predložil svoju žiadosť o dotáciu, lebo financie neboli postačujúce 
na vykrytie režijných nákladov, a my sme museli pomáhať. Teraz už ako tak funguje aj bez 
tohto. Keď však toto rozbijeme, tak problémy znova začnú. Pozrel som si aj ponuku 
a ponúka také isté, ktoré my vieme zabezpečiť na adekvátnej vysokej úrovni. Preto to znova 
nepovažujem za správne. Môže fungovať toľko škôl koľko chce, ale nie so schválením 
mesta, lebo ešte raz zdôrazňujem, tak budeme musieť prevádzkovať my. Nemyslím si, že by 
mesto vedelo financovať dve ZUŠ, 3 alebo neviem koľko CVČ. Keď sa dobre pamätáte, tak 
pred niekoľkými rokmi podali na založenie CVČ aj iný žiadosť, ale nepodporili sme to, lebo 
by to mesto stálo každoročne 80-100 tis. eur. Preto žiadam pána primátora, aby sme si na to 
dávali pozor. Tu by som mal návrh na uznesenie. My sme to dostali v materiály rady. Pred 
radu boli predložené 4 Alternatívy, z toho rada prijala Alternatívu č. 1, ktorú by som aj 
prečítal. „Mestské zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje po A/ Zámer obnovy budovy bývalej 
Polikliniky na Námestí generála Klapku č. 2 na polyfunkčnú budovu so zabezpečením 
potrebných stavebných a projektových dokumentácií k podaniu žiadosti o finančnú dotáciu. 
Po B/ Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky v hodnote 22 
000 EUR. Po C/ žiada primátora mesta postupovať v zmysle bodu A, B tohto uznesenia“. 
Toto by bola moja žiadosť. Ostatnými žiadosťami by sme sa nemali zaoberať, ako som to 
uviedol aj v troch bodoch, aby to zostalo v majetku mesta. Potom keď budete o tom rokovať 
vy, podľa mňa každý kto tam príde a chce do tej nehnuteľnosti ísť, tak tých 5 tis. m2 ako 
odznelo, bude postačujúcich pre každého, lebo podľa mňa sa tam každý zmestí. Či to bude 
biskupstvo, alebo nejaká non- profit organizácia, podľa mňa sa tam každý zmestí a mesto by 
malo jeden kultúrny palác, kde by každý mohol prísť a mohol by tam fungovať. Ale malo by 
to zostať v takom model majetku mesta a takým spôsobom, ako to bolo povedané pred pár 
týždňami. Ďakujem pekne pán primátor. Odovzdám to maj písomnou formou.  
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem. V spojitosti s týmto samozrejme otváram diskusiu. 
Zahlásil sa pán zástupca Imre Knirs. V poriadku, uzatváram možnosť prihlásenia sa. Teda 
ešte Zsolt Feszty, Ondrej Gajdáč, Konštantín Glič, toľko. Imre Knirs.... 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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I. Knirs – ...... mám procedurálny návrh. Chcel by som požiadať každého, aby sme 
v spojitosti s týmto nevyvolali vášnivú diskusiu, lebo v pondelok o 09.00 hod. tu prebehne 
jedno z najvážnejších rokovaní ohľadom budovy a ešte nevieme, o čom budeme konkrétne 
rokovať. Podľa môjho názoru by bolo zbytočné otvoriť k tomu teraz diskusiu. Mal by som 
teraz taký návrh, aby sme to prebrali až po tom rokovaní, keď už budeme mať v tom jasno, 
a vtedy by sme zvolali mimoriadne zasadnutie len ohľadom problematiky budovy 
Polikliniky.....    
L. Stubendek – ..... prosím hlasujme o tom, aby bolo MZ zvolané za základe skutočností z 
rokovaní v pondelok. Prosím toto aj napísať. Prosím hlasujme.  
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:  
procedurálny návrh viceprimátora PhDr. Imre Knirsa 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
(po schválení procedurálneho návrhu prebiehala ďalej diskusia k bodu rokovania)  
 
 
K bodu číslo 13 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže (pôvodný 
bod č. 17) 
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠaK 
 

 1. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vyjadrenie Mesta Komárno k zaradeniu Výdajnej 
školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR – TE 1364/2017 
 

Podľa § 18 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je žiadateľ – zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia povinný predložiť na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlas obce, ak ide o materské školy, 
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na území obce – na  území ktorého sa má škola alebo školské 
zariadenie zaradiť do siete škôl a školských zariadení a následne zriadiť.  

 
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 

ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola 
alebo školské zariadenie zriadené. V zmysle ods. 8 minister môže povoliť iný termín podania 
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žiadosti, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na 
štátny rozpočet.  

 
Rímskokatolícka cirkev žiada Mesto Komárno o vyjadrenie k zaradeniu Výdajnej 

školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia činnosti je 
od 01. septembra 2017 a predpokladaný počet stravníkov bude 185. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 05.06.2017: odporúčala schváliť 
zaradenie výdajnej školskej kuchyne pri Cirkevnej spojenej školy MARIANUM do siete škôl  
a školských zariadení (7-0-0-0). 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: doporučuje prejednať materiál na zasadnutí 
MZ (4-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č.  31/: ANULOVANÉ HLASOVANIE 
 
/Výsledok hlasovania č.  32/: 
k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne do siete škôl 
a školských zariadení SR – VARIANT 1, neschvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 1 
Proti: 6 
Zdržal sa: 12 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1337/2017) 
 
/Výsledok hlasovania č.  33/: 
k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne do siete škôl 
a školských zariadení SR – VARIANT 2, schvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1338/2017)  
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 2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vyjadrenie Mesta Komárno k zaradeniu 
Cirkevného centra voľného času do siete škôl a školských zariadení SR – TE 1365/2017 
 

Podľa § 18 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je žiadateľ – zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia povinný predložiť na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlas obce, ak ide o materské školy, 
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na území obce – na  území ktorého sa má škola alebo školské 
zariadenie zaradiť do siete škôl a školských zariadení a následne zriadiť.  

 
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 

ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola 
alebo školské zariadenie zriadené. V zmysle ods. 8 minister môže povoliť iný termín podania 
žiadosti, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na 
štátny rozpočet.  

Rímskokatolícka cirkev žiada Mesto Komárno o vyjadrenie k zaradeniu Cirkevného 
centra voľného času do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia činnosti je 
od 01. septembra 2018. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 05.06.2017: neodporúčala 
schváliť zaradenie Cirkevného CVČ do siete škôl a školských zariadení (0-7-0-0). 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: doporučuje neschváliť zaradenie Cirkevného 
CVČ do siete škôl a školských zariadení (5-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
B. Keszegh  - ..... mám procedurálny návrh, stiahnuť 3 materiály z rokovania, ktoré súvisia 
s budovou Polikliniky..... 
 
/Výsledok hlasovania č.  34/: 
procedurálny návrh viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – stiahnuť 3 materiály 
z rokovania, ktoré súvisia s budovou Polikliniky 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
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Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý  
 
Materiál stiahnutý z rokovania!!!!! 
 
 3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vyjadrenie Mesta Komárno k zaradeniu Cirkevnej 
základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení SR – TE 1366/2017 
 

Podľa § 18 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je žiadateľ – zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia povinný predložiť na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlas obce, ak ide o materské školy, 
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na území obce – na  území ktorého sa má škola alebo školské 
zariadenie zaradiť do siete škôl a školských zariadení a následne zriadiť.  

 
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 

ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola 
alebo školské zariadenie zriadené. V zmysle ods. 8 minister môže povoliť iný termín podania 
žiadosti, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na 
štátny rozpočet. 

 
Rímskokatolícka cirkev žiada Mesto Komárno o vyjadrenie k zaradeniu Cirkevnej 

základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia 
činnosti je od 01. septembra 2018. 
 
Materiál stiahnutý z rokovania!!!!! 
 
 4. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vyjadrenie Mesta Komárno k zaradeniu Cirkevnej 
základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení SR – TE 1367/2017 
 

Podľa § 18 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je žiadateľ – zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia povinný predložiť na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlas obce, ak ide o materské školy, 
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na území obce – na  území ktorého sa má škola alebo školské 
zariadenie zaradiť do siete škôl a školských zariadení a následne zriadiť.  
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Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 
ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola 
alebo školské zariadenie zriadené. V zmysle ods. 8 minister môže povoliť iný termín podania 
žiadosti, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na 
štátny rozpočet. 

 
Rímskokatolícka cirkev žiada Mesto Komárno o vyjadrenie k zaradeniu Cirkevnej 

jazykovej školy do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia činnosti je 
od 01. septembra 2018. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 05.06.2017: neodporúčala 
schváliť zaradenie Cirkevnej jazykovej školy do siete škôl a školských zariadení (0-7-0-0). 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: doporučuje neschváliť zaradenie Cirkevnej 
jazykovej školy do siete škôl a školských zariadení (6-0-0-1). 
 
Materiál stiahnutý z rokovania!!!!! 
 
 5. Návrh počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v školskom roku 2017/2018 – TE 1382/2017 
 

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
predkladajú riaditelia návrhy na počty tried a detí v materských školách na schválenie.  
Dôvodová správa tvorí samostatnú prílohu k materiálu. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže pri MZ zo dňa 05.06.2017: odporúča 
schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 14.06.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 35/:  
k návrhu počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v školskom roku 2017/2018 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1339/2017)  
 

6. Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2017/2018 – TE 1383/2017 
 

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
predkladajú riaditelia návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried prvého 
ročníka základných škôl na schválenie.  
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže pri MZ zo dňa 05.06.2017: odporúča 
schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 14.06.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  
k návrhu počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2017/2018 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1340/2017)  
 
K bodu číslo 14 – Žiadosti a návrhy mestských organizácií (pôvodný bod č. 9) 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM 
 
 1. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe 
MsKS do nájmu – TE 1347/2017 
 

Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno predložila 
návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v správe Mestského kultúrneho strediska do nájmu na základe uzatvorenia 
nájomnej zmluvy medzi: 
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1. Mestom Komárno, v zastúpení Mestským kultúrnym strediskom v Komárno, so sídlom 
Hradná č. l, 945 01 Komárno, ako prenajímateľom a 

2. obchodnou spoločnosťou SYKY, s.r.o. Perecká 4/2964, 934 01 Levice, zapísaného 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo 27341/N ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, IČO: 45692467 ako nájomcom, predmetom ktorej 
bude: nebytový priestor - na 1. poschodí prednej časti Dôstojníckeho pavilónu na Ul. 
hradnej č. 2 s podlahovou plochou 70,95 m2 na parcele registra č. 1846/1, vedenom na 
LV v k. ú. Komárno, na prevádzkovanie kancelárie za účelom poskytovania poradenstva 
služieb so skrášľovaním tela,  výškou nájomného 50,- eur/m2 na dobu určitú 5 rokov s 
trojmesačnou výpovednou lehotou.  

  
Vzhľadom k tomu, že sa na základe inzerátov a osobných výziev neprihlásil iný 

záujemca okrem spoločnosti SYKY s.r.o.  Levice o prenájom vyššie uvedeného nebytového 
priestoru, MsKS žiada Mestské zastupiteľstvo v  Komárne o zaujatie stanoviska k návrhu na 
schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno do nájmu, a tiež, aby 
predložený návrh bol posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené priestory sú dlhodobo 
nevyužívané, posledný prenájom bol v roku 2010, ako aj účel využitia priestorov -  
poskytovanie poradenstva služieb v spojitosti so zdravým životným štýlom a harmonizáciou 
osobnosti, čo je v súlade s poslaním mestského kultúrneho strediska. Zámerom 
menovaného podnikateľa je v prenajatých nebytových priestoroch vytvorenie kultúrneho 
prostredia s možnosťou usporiadania kurzov vzdelávania v spolupráci s Agentúrou VAV 
Slovensko – Servis pre opatrovateľky. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie. 
Požiadavka FK:  doplniť odôvodnenie osobitného zreteľa. 
Stanovisko FK:  doporučuje prijať návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-1). 
 
;(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 37/:  
k návrhu na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe 
Mestského kultúrneho strediska, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994 do nájmu  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1341/2017)  
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2. Žiadosť o zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre Zariadenie pre 
seniorov – TE 1362/2017 
 

Riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno Mgr. Hedviga 
Polgárová predložila Žiadosť o zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 vo 
výške 76.560,- eur z dôvodu potreby navýšenia osobných nákladov (mzdové náklady 
a odvody v opatrovateľskej službe) v ZpS, ako aj o zmenu rozpočtu mesta a Zariadenia pre 
seniorov o príspevok z ÚPSVR vo výške 7.504,- eur. 
 
Stanovisko úradu: na základe konzultácie s odborom ekonomiky a financovania, 
v súčasnom období nie sú zabezpečené finančné prostriedky na vykrytie predmetnej 
požiadavky.  
Požiadavka FK o doplnenie na radu:  
1/ priemerné mzdy v ZpS podľa kategórií aj v medziročnom porovnaní, 
2/ priemerné mesačné poplatky v okolitých zariadeniach pre seniorov a porovnať ich výšku 
s poplatkami v ZpS. 
Stanovisko FK: uznesenie č. 1 – hlasovanie: 7-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie. 
                           uznesenie č. 2 – Variant 1 – hlasovanie: 6-0-1-0, doporučuje prijať návrh.  
Požiadavka FK: nájsť zdroje krytia v Rozpočte mesta Komárno na poskytnutie dotácie. 
Stanovisko rady mesta: uznesenie č. 1 – hlasovanie: 7-0-0-0, doporučuje prijať návrh. 
                                          uznesenie č. 2 – hlasovanie. 5-0-3-0, doporučuje prijať návrh. 
                                
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 38/:  
k Žiadosti o zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 – Zariadenie pre seniorov  
so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 – 7.504,- eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1342/2017)  
 
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
M. Keszegh – ..... mám procedurálny návrh, navrhujem stiahnuť materiál z rokovania 
a prerokovať a doplniť ešte materiály. Prerokujeme to v septembri, keď budeme mať všetky 
informácie..... 
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/Výsledok hlasovania č. 39/:  
procedurálny návrh poslankyne JUDr. Margit Keszegh  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 10 
Proti: 2 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý  
 
Prezentácia poslancov – 20. 
 
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:  
procedurálny návrh poslanca Ing. Petra Korpása – slovo pre Ing. Lajosa Csonku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý  
 
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:  
k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2017 – Variant 1, schvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1343/2017)  
 
 3. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe 
COMORRA SERVIS do nájmu – TE 1359/2017 
 

 Žiadateľ:  WASABI TEAM  s.r.o., IČO: 46 691 791, so sídlom Zámoryho 7, 945 01 Komárno 
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Predmet žiadosti: prenájom nehnuteľnosti – volejbalovej haly so súp.č. 2801 na parc. 
registra „C“ č. 994 o výmere 879 m2, zast. plocha a na parc. registra „C“ č.  995 o výmere 
437 m2, zast. plocha v k.ú. Komárno (Hradná ul.), vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno na 
športové účely. Nehnuteľnosť zrekonštruuje žiadateľ na vlastné náklady. 

  

Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu pozemok je 
určený pre plochy športu (D1). Nie je v rozpore s UPN (3-0-6-0). 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: KRM žiada špecifikovanie bližšieho využitia športovej  
haly, upresniť na aké športové účely bude využitá (4-1-4-0).  
Stanovisko FK zo dňa 07.06.2017:  hlasovali o obsahu uznesenia (7-0-0-0). 
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 42/:  
k návrhu na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe 
COMORRA SERVIS do nájmu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1344/2017)  
 
 
O 16.09 hod. Ing. László Stubendek nariadil 30 minútovú prestávku. 
Pokračovanie o 16.43 hod.  
 
Prezentácia poslancov – 14. 
 
   
K bodu číslo 15 – Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 – TE 1346/2017 
(pôvodný bod č. 10) 
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR 
 

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2017 bol schválený uznesením č. 
1116/2016 dňa 21. decembra 2016 na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Schválený 
rozpočet je vyrovnaný rozpočet, na strane príjmov a na strane výdavkov vo výške 
20.885.898,- eur, (rozpisy rozpočtu tvoria prílohy č. 1 a č. 2 rozpočtu).  
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Na 1. pokračovaní 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne uznesením č. 
1304/2017 bola schválená tvorba investičného fondu vo výške 449.470,94 eur – v prílohe.  
  

Mestský úrad pripravil návrh investícií na rok 2017 – rozpis investičných akcií 
kapitálových výdavkov tvorí prílohu tohto uznesenia resp. materiálu. 
Investičné akcie – kapitálové výdavky uvedené v bode 2 a, b, c, boli schválené MZ 
v Programovom rozpočte na rok 2016. Vzhľadom na to, že neboli do konca roka dokončené 
a nevyčerpaná suma sa tak v zmysle záverečného účtu previedla do fondov mesta, 
navrhujeme ich zaradiť medzi investície financované z investičného fondu na rok 2017. 
  
I. Szabó – ..... k tabuľke by som dodala len toľko, že obsahuje prvých sedem položiek 
takých, ktoré už boli schválené, respektíve aj také, ktoré boli vlani schválené, ale neboli ešte 
dokončené. Od položky 8 sú predložené už nové návrhy. Tieto návrhy prerokovala KRM 
a FK. Tabuľka obsahuje dôležité informácie o tom, ktorým uznesením boli tieto investície 
schválené, respektíve či je v štádiu ukončenia, alebo či má MsÚ k dispozícii projektovú 
dokumentáciu, alebo stavebné povolenie na danú investíciu, čo je veľmi dôležité vzhľadom 
na to, že je koniec júna. Na okraji tabuľky môžete vidieť výsledky hlasovania KRM a FK. To, 
že v akej výške prijme MZ investície bude jednoznačné len po tom, ako sa odhlasujú 
jednotlivé položky. Táto konečná suma bude potom dopísaná do predloženého návrhu. 
Chcela by som k tomu dodať len toľko, že na začiatku tohto týždňa dostali poslanci mailom 
konečnú verziu tohto návrhu, nakoľko bolo ešte menené na základe upresnenia s vedúcim 
EO, pánom Miroslavom Kóňom. Vzhľadom na to, že návrhy má úrad aj poslanci preto 
navrhujeme, aby sa o jednotlivých investičných položkách hlasovalo jednotlivo a to takým 
spôsobom, že smerodajné budú áno – hlasovania poslancov. Teda nie len % hlasovanie, 
lebo vieme, že hlasovania nie, ale zdržanie sa môže zmeniť pomer hlasovania. Teda tu 
počas hlasovania sa potom vypracuje presný zoznam s upresnenou sumou a presným 
zoznamom položiek investícií, ktoré budú realizované.   
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.  
Stanovisko KRM:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0-0). 
Stanovisko FK:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie, hlasovanie v tabuľke. 
Stanovisko rady:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania a odzneli pozmeňujúce 
návrhy)  
 
I. Andruskó – ..... mám pozmeňujúci návrh, navrhujem bod č. 19 – Vypracovanie PD pre 
územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky v hodnote 22 tis. eur preložiť na bod č. 8 
tak, že bod č. 15 – Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského – Rákocsziho 
v hodnote 170 tis. eur by sme znížili o 22 tis. eur, teda tam by zostalo 148 tis. eur. Sumu 22 
tis. preložiť na vypracovanie PD..... 
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Z. Bujna – ..... mám pozmeňujúci návrh, bod č. 18 – Obnova a rozšírenie detských ihrísk 
bol posunutý hore, za navrhnutým bodom pána poslanca Andruskóa č. 8, ako bod č. 9. Teda 
vypracovanie PD pre územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky by bol bod č. 8 a ako 
bod č. 9 navrhujem Obnova a rozšírenie detských ihrísk..... 
 
K. Glič – ..... mám pozmeňujúci návrh, v návrhu na uznesenie navrhujem 2 zmeny 
v tabuľke: 1./ bod č. 15 presunúť na bod č. 10; po 2./ v bode č. 15 doplniť text: časť 
rekonštrukcie križovatky Ul. Komenského – Rákócziho a riešenie statickej a dynamickej 
dopravy na Ul. Komenského v zmysle spracovanej dopravnej štúdie (AQUAPLAN)..... 
 
F. Rajko – ..... mám pozmeňujúce návrhy, bod č. 12 – MsKS – obnova technického 
zariadenia MsKS Komárno znížiť na 7.100,- eur (miesto 17.100,- eur); ďalej bod č. 12 – 
Vytvorenie sociálneho zariadenia v kultúrnom dome v Novej Stráži navýšiť o 10 tis. eur..... 
 
I. Knirs – ..... mám pozmeňujúci návrh, Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie 
k obnove budovy Polikliniky sa žiaľ dostalo na bod č. 19, preto navrhujem z bodu – 
Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského – Rákocziho zo 170 tis. eur presun 
finančných prostriedkov v hodnote 22 tis. eur na Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie 
k obnove budovy Polikliniky..... 
 
T. Varga – ..... mám pozmeňujúci návrh, ako bod č. 11 by bol môj bod a prečítal by som. 
„Návrh na rozšírenie cesty vedľa Ul. Gen. Klapku za multifunkčným ihriskom za účelom 
vytvorenia parkovacích miest pre motorové vozidlá a rekonštrukcia tejto cesty pri pripojení na 
Ul. Gen. Klapku. Návrh – 30 tis. eur....   
 
(po predložení návrhov ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 43/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – bod č. 19 – Vypracovanie PD pre 
územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky preložiť na bod č. 8, bod . 15 –
Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského – Rákocziho znížiť o 22 tis. eur 
a presunúť do bodu č. 8  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
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/Výsledok hlasovania č. 44/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Zoltána Bujnu – bod č. 18 – Obnova a rozšírenie 
detských ihrísk preložiť na bod č. 9 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 10  
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 45/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Konštantína Gliča – v tabuľke: 1./ bod č. 15 presunúť 
na bod č. 10; po 2./ v bode č. 15 doplniť text: časť rekonštrukcie križovatky Ul. 
Komenského – Rákócziho a riešenie statickej a dynamickej dopravy na Ul. 
Komenského v zmysle spracovanej dopravnej štúdie (AQUAPLAN) zaradiť ako bod 10 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 46/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Františka Rajkóa – bod č. 12 – MsKS – obnova 
technického zariadenia MsKS Komárno znížiť na 7.100,- eur (miesto 17.100,- eur); 
ďalej bod č. 12 – Vytvorenie sociálneho zariadenia v kultúrnom dome v Novej Stráži 
navýšiť o 10 tis. eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 47/:  
pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Tamása Vargu – zaradiť ako bod č. 11 – Rozšírenie 
cesty vedľa Ul. Gen. Klapku za multifunkčným ihriskom za účelom vytvorenia 
parkovacích miest pre motorové vozidlá a rekonštrukcia tejto cesty pri pripojení na Ul. 
Gen. Klapku v hodnote 30 tis. eur 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 48/:  
Obnova vodovodnej siete na 4 úsekoch 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 49/:  
Projekt „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy – Obnovme si svoj dom“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 50/:  
Rekonštrukcia fasády – Župný dom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 51/:  
COMORRA SERVIS – účelová dotácia na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte 
Krytá plaváreň 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 52/:  
MsKS – obnova technického zariadenia MsKS Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 53/:  
Zariadenie pre seniorov Komárno – informačný systém Cygnus 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 54/:  
COMORRA SERVIS – rekonštrukcia futbalového štadiónu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 55/:  
k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2017 s prijatými zmenami 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1345/2017) 
 
 
O 18.34 hod. Ing. László Stubendek, primátor mesta nariadil 5 minútovú prestávku. 
Pokračovanie o 18.55 hod. 
 
Prezentácia poslancov – 16. 
 
 
K bodu číslo 16  – Poslanecký návrh na uznesenie JUDr. Štefana Bendeho a Györgya 
Battu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 na 34. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22.06.2017 (nový bod) 
Predkladateľ: JUDr. Štefan Bende, poslanec MZ 
 

Zamestnancom Mestského úradu Komárno bol k 01.01.2017 zvýšený plat o 5% 
výnimkou zamestnancov Oddelenia opatrovateľskej služby, napriek tomu, že majú s Mestom 
Komárno uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, s miestom výkonu práce 
Mesto Komárno, nakoľko svoju prácu vykonávajú priamo v domácnosti klienta o ktorého sa 
starajú. Ktorému už dlhé roky poskytujú pomoc, podporu, oporu a často krát pre svojich 
klientov sú jedinou spojkou s vonkajším svetom, sú ich  predlženou rukou.  
Mesto Komárno ako poskytovateľ opatrovateľskej služby k dnešnému dňu sa stará                      
o 95 klientov (vrátane donášky obedov). 

 
Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor, Oddelenie opatrovateľskej služby 

v súčasnosti zamestnáva 50 opatrovateliek, pričom ich priemerná hrubá mzda je 435,- eur 
(minimálna mzda) a celková cena práce sa pohybuje vo výške 588,- eur.  
Mesto Komárno od 01.07.2016 je zapojený do projektu Implementačnej agentúry pri 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Podpora opatrovateľskej služby 
„POS“. Vďaka tomuto projektu má Mesto Komárno formou transferu mesačne preplatené 
viac ako 86% ceny práce 44 opatrovateliek, čo na mesačnej báze činí 22.308,- eur (ročne 
267.696,- eur). Pričom nehovoríme o novovytvorených pracovných miestach, ale o „staré 
inventáre“, t.j. niektoré z opatrovateliek zapojených do projektu „POS“ sú zamestnancami 
mesta už niekoľko rokov a väčšinou svoju prácu vykonávali za minimálnu mzdu. Hlavným 
cieľom projektu „POS“ (ako to je aj v jeho názve) podpora opatrovateľskej služby a projekt  je 
nasmerovaný s prihliadnutím na jeden z cieľov vlády v sociálnej sfére – deinštitunalizácia – 
t.j. podpora  domácej starostlivosti oproti inštitucionálnej forme – umiestnenia do zariadenia 
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rôzneho typu. Zapojením sa do projektu POS Mesto Komárno ako poskytovateľ má možnosť 
sa starať o viac klientov, poskytovať svoje služby na vyššej úrovni. 

 
Opatrovateľky bez ohľadu na to, či ich pracovné miesto je či nie je zapojené do 

projektu POS, si svoju prácu robia  poctivo, svedomite, s vysokou profesionalitou. Ďalej 
podotýkam, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zamestnanec, ktorý reálne 
zabezpečuje výkon samosprávy obce má nárok na zvýšenie tarifného platu o 15%, čo 
zamestnanci oddelenia opatrovateľskej služby tiež nemajú vyplácané. 

 
V rámci výkonu menších obecných služieb v zmysle zákona 417/2023 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi sa viac občanov mesta Komárno spolupodieľalo na rozvoji a skrášľovaní 
nášho mesta, po skončení ich dohody o vykonaní menších obecných služieb Mestský úrad 
Komárno, Útvar ochrany a obrany má v pláne 4 najlepších a najspoľahlivejších zamestnať na 
pracovný pomer. Uvedení budúci zamestnanci Mestského úradu budú úzko spolupracovať 
s Odborom Rozvoja a spolupodieľať na výkone prác rôzneho druhu na nehnuteľnostiach                 
vo vlastníctve Mesta Komárno. 
 
Š. Bende – ..... ešte by som doplnil, že mesto obdržalo finančné prostriedky v hodnote 
58.260,- eur za škody zapríčinené následkom víchrice v roku 2016. Práce na obnovu na 
rekonštrukciu však už boli vyplatené z rozpočtu mesta, preto sme zostatok sumy 15.795,- 
eur navrhli na zvýšenie bežných výdavkov pre Útvar obrany a ochrany na osobné náklady 4  
pracovníkov. Ohľadom návrhu, ktorý podávam aj s poslaneckým kolegom Battom som aj 
osobne navštívil pána Siligu. Teda body 1., 2. a 3. obsahujú zmeny a presuny bežných 
výdavkov. V bode č. 4 je aj odôvodnené, že ÚOO by prijal 4 pracovníkov od júla do 
novembra a podieľali by sa na rekonštrukciou verejných priestranstiev, detských ihrísk 
a nehnuteľností. Táto suma obsahuje mzdové náklady aj odvody 4 pracovníkov. Bod č. 5 
obsahuje 15% navýšenie pre Opatrovateľskú službu v hodnote 33.812,- eur. Zostatok 8.653,- 
eur by bola prevedená do rezervného fondu po ukončení roka v rámci záverečného účtu za 
rok 2017.....  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
B. Szabó – ..... mám procedurálny návrh, prosím dopísať do uznesenia aj to, od kedy 
dokedy budú 4 pracovníci prijatý na Útvar obrany a ochrany..... 
 
Š. Bende – ..... prijímam. 
 
/Výsledok hlasovania č. 56/:  
k poslaneckému návrhu na uznesenie JUDr. Štefana Bendeho a Györgya Battu na 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 na 34. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22.06.2017 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1346/2017)  
 
 
K bodu číslo 17 – Návrh VZN Mesta Komárno č. ..../2017 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej 
intervencie – TE 1300/2017 (pôvodný bod č. 13) 
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró, vedúca SaSO 
 

Sociálny a správny odbor eviduje stále viac prípadov, ktoré nie sú riešené z dôvodu 
nedostatočných financií. Niektoré z týchto prípadov hraničia prežitím.  

Zákon o sociálnych službách sa vzťahuje na fyzickú osobu, ktorú je možno vymedziť 
ako „osobu bez domova“ – „bezdomovca“ na základe ustanovenia § 8 ods. 6 prvá veta: 
„Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí 
poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne 
ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na 
bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.“ 
         Fond krízovej intervencie by zahŕňal finančnú pomoc pri subjektívne ohrozujúcej 
životnej situácii s veľkým dramatickým nábojom, potencionálnou zmenou života ohrozujúcich 
stavov. Finančná pomoc z Fondu krízovej intervencie by mala byť okamžitá, ľahko dostupná, 
kontinuálna. 

V roku 2017 budú pri polročnom vyhodnotení aktuálneho čerpania rozpočtu 
prehodnotením sociálnych potrieb v rámci zmeny rozpočtu v programe 7 pre sociálne služby 
a sociálnu pomoc prekategorizované finančné prostriedky tak, aby v prípade potreby v 
najnáročnejšom období (zimné) bolo dostatočné finančné krytie na riešenie bezodkladných 
prípadov. Od roku 2018 navrhujeme tvorbu fondu krízovej intervencie  na úrovni 0,25 % 
z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb v územnej samospráve. Finančné 
prostriedky pre fond krízovej intervencie  budú naplánované v rámci programu 7.1 pri 
plánovaní rozpočtu príslušného obdobia.  

Uvedený návrh VZN podrobne rozpisuje možnosť použitia finančných prostriedkov 
z novovytvoreného Fondu krízovej intervencie, konkretizuje podmienky jeho žiadania 
a zároveň aj poskytnutia. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh VZN. 
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Stanovisko Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 05.06.2017: 
navrhuje schváliť návrh VZN ..../2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 
mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie (7-0-0-0). 
Stanovisko Finančnej komisie zo dňa 07.06.2017: odporúča návrh VZN postúpiť na  
rokovanie rady a mestského zastupiteľstva (6-0-0-0). 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: 5-0-1-0. 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 57/:  
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. ..../2017 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu 
krízovej intervencie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (VZN č. 7/2017)  
 
 
K bodu číslo 18 – Návrh VZN VZN Mesta Komárno č. ..../2017, o o sociálnych službách 
poskytovaných Mestom Komárno – TE 1275/2017 
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró, vedúca SaSO 
 

Mesto Komárno v roku 2016 dokončilo výstavbu Komunitného centra Veľký Harčáš, 
v ktorom sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácie, ktorá je ohrozená 
sociálnym vylúčením alebo má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a 
samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby: 

- sociálne poradenstvo, 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, 
- vykonáva preventívna aktivita, 
- zabezpečuje záujmová činnosť. 

 
Mestský úrad Komárno v poslednom období zaznamenáva zvyšujúci sa záujem 

o odľahčovaciu službu, t.j. službu, ktorá je poskytovaná v domácom prostredí pre klienta 
v jeho domácom prostredí v období, keď jeho opatrovateľ, ktorý je poberateľ peňažného 
príspevku za opatrovanie, si čerpá dovolenku, resp. z iných objektívnych a zákonom 
stanovených dôvodov nevie zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť. Odľahčovacia služba 
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môže byť poskytovaná max. 30 kalendárnych dní v roku pre jedného klienta a Mesto 
Komárno by ju poskytovala na princípe opatrovateľskej služby. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh VZN 
Stanovisko Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 05.06.2017: 
navrhuje schváliť návrh VZN ..../2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom 
Komárno (7-0-0-0). 
Stanovisko FK zo dňa 07.06.2017: odporúča návrh VZN postúpiť na  rokovanie rady 
a mestského zastupiteľstva (3-0-3-0).  
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: 6-0-0-1. 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 58/:  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2017 o sociálnych službách 
poskytovaných Mestom Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (VZN č. 8/2017)  
 
 
K bodu číslo 19 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach – TE 1342/2017 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM 
 
 Žiadosť o prenájom bytu vo verejnom záujme - Ul. gen. Klapku 14/27 – B. Magdaléna 
– TE 1176/2017  
 

Meno žiadateľa:  M. B. 
    Narodená:  
    Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
    Skutočný pobyt: KN – ubytovňa Forlife n.o. 
    Spolu posudzované osoby: 2 (žiadateľ + syn) 

 
Menovaná p. B. na riešenie svojich bytových problémov sa obrátila na mesto 

Komárno so žiadosťou o prenájom bytu. Spĺňa kritériá na zaradenie žiadosti do zoznamu 
a jej žiadosť o prenájom bytu bola zaradená do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu pod 
kmeňovým číslom 4824/1690/OUMaSB/2017. Je zamestnancom neziskovej organizácie 
Forlife n.o., ktorá vydala stanovisko k jej žiadosti – podporné stanovisko zamestnávateľa  
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k prideleniu mestského bytu na Ul. gen. Klapku vo verejnom záujme (§ 4 ods. 1 VZN č. 
6/2011) pre M. B..  

Táto žiadosť bola prerokovaná komisiou SZB na zasadnutí 20. februára 2017, kde 
komisia odporúčala žiadosť opätovne prerokovať až po uvoľnení vhodného mestského bytu 
v bytových domoch na Ul. gen. Klapku v Komárne. 

V zmysle § 7ods. 2 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta v znení 
neskorších predpisov prenajímateľ môže rozhodnúť, že 10% bytov, najmenej však 1 byt 
postavený z finančných prostriedkov MVaRR SR na výstavbu a dostavbu rozostavaných 
nájomných bytov, pridelí do užívania fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 3 
ods. 2 písm. a) až g) tohto VZN, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, 
zdravotnícke a ekonomicko-sociálne potreby pre Mesto Komárno, resp. územného celku. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje prideliť 2 izbový byt vo verejnom záujme na adrese Ul. gen. 
Klapku 14/27 v Komárne. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 05.06.2017: odporúča prideliť 2 izbový byt vo verejnom 
záujme na adrese Ul. gen. Klapku 14/27 v Komárne a žiada úrad vypracovať návrh na 
uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 14. 06. 2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 59/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu vo verejnom záujme 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1347/2017)  
 
 
K bodu číslo 20 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM 
 
 1. ENERGYMONTAGE, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemkov – TE 1316/2017 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 60/:  
k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1348/2017)  
 
 2. WR SERVICE s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – TE 1318/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 61/:  
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1349/2017)  
 
 3. Západoslovenská distribučná, a.s., - Žiadosť o predaj trafostanice – TE 1314/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 62/:  
k žiadosti o predaj trafostanice č. 0018-155 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1350/2017)  
 
 4. Mgr. M. B. - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1311/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 63/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva č. 1, neschvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1351/2017)  
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 5. Z. Sz. a manž. V. Sz. - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1312/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 64/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva č. 1, neschvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1352/2017)  
 
 6. D.O.W. Trade s.r.o. - Žiadost o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy – TE 
1348/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 65/:  
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1353/2017)  
 
 7. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1360/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 66/:  
k návrhu na schválenie  zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1354/2017)  
 
 8. Ing. M. G. a manž. A. G. – Žiadosť o predaj pozemku – 1370/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 67/:  
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k predaju pozemku – Alternatíva 1, neschvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1355/2017)  
 
 9. Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov – TE 
1371/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 68/:  
na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1356/2017)  
 
 10. T. Cz. – Žiadosť o predaj pozemku – TE 1373/0217 
 
/Výsledok hlasovania č. 69/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva č. 1, neschvaľuje 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1357/2017)  
 
 
I. Andruskó – ..... mám procedurálny návrh, dokončiť prerokovanie bodu majetkoprávne 
žiadosti a ukončiť zasadnutie..... 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 70/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – dokončiť prerokovanie bodu 
majetkoprávne žiadosti a ukončiť zasadnutie  
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
 11. R-MAXAUTO s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1374/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 71/:  
k žiadosti o prenájom pozemku – Alternatíva č. 1, prenájom za 3,- eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 6 
Proti: 2 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1358/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 72/:  
k žiadosti o prenájom pozemku – Alternatíva č. 2, prenájom za 15% BDU 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1359/2017)  
 
 12. M. K. – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1375/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 73/:  
k žiadosti o prenájom pozemku – Alternatíva č. 1, prenájom za 15 % BDU 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1360/2017)  
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 13. E. T. – Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1376/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 74/:  
k žiadosti o prenájom pozemku – formou obchodnej verejnej súťaže 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1361/2017)  
 
 14. ŠPORTOVOSTRELECKÝ KLUB ROYAL KOMÁRNO Žiadosť o výpožičku 
pozemku – TE 1377/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 75/:  
k žiadosti o výpožičku pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1362/2017)  
 
 15. F. N. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene – TE 
1379/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 76/:  
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1363/2017)  
 
 16. GAMOTA - agro s.r.o. – Žiadosť o vzdanie sa predkupného práva – TE 
1381/2017 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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I. Andruskó – ..... mám pozmeňujúci návrh, najprv hlasovať o Alternatíve č. 2.... 
 
/Výsledok hlasovania č. 77/:  
vzdanie sa predkupného práva – Alternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1364/2017)  
 
 17. Ing. O. Cs. – Žiadosť o predaj pozemku – TE 1392/2017 
 
Žiadateľ: Ing. O. Cs.,  s trvalým pobytom 945 01 Komárno 
 
Predmet žiadosti: žiadosť o  pozemku  parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere 181 m2, 
ostatná plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno. Predmetný pozemok je prilahlý 
pozemok k  pozemku  parcely reg. „C“ č. 2029/1, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa.  
Žiadateľ vykonal na pozemku sadové úpravy a túto revitalizovanú zelenú plochu by aj 
naďalej chcel pravidelne udržiavať. Zároveň by časť pozemku chcel využiť na legálny prístup 
k budove motorovým vozidlom. 
 Žiadaný pozemok nie je možné využívať na iné účely ako  park  resp. časť  parku, 
nakoľko pod ním sa nachádza verejná kanalizácia s ochranným pásmom.  

  
Žiadateľ žiada zohľadniť danosti priľahlého pozemku pri určení kúpnej ceny. 
 
Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu. 
 
BDÚ = 74,40 eur/ m2. 
 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: Alternatíva č. 1 (4-0-4-0). Komisia žiada Odbor rozvoja 
o stanovisko, či využitie pozemku je v súlade s územným plánom mesta (7-0-1-0). 
Stanovisko FK zo dňa 07.06.2017:     Alternatíva č. 1 – pomer hlasovania 0-0-4-2. 
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: Alternatíva č. 1 – podľa žiadosti (2-0-3-2). 
                                                              Alternatíva č. 2 – neschvaľuje (4-0-2-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 78/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Alternatíva 1, zámer predaja 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1365/2017)  
 
 18. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 1391/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 79/:  
k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom  
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1366/2017)  
 
 
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Ukončili sme prerokovanie majetkoprávnych 
žiadostí. Na základe návrhu poslanca Mgr. Imre Andruskóa a odhlasovania by sme mali 
ukončiť rokovanie. Vzhľadom na to, že tu ešte máme dva body (Vyhodnotenie 
Komárňanských dní a bod Rôzne) na prerokovania a viacerí sa zahlásili, že by radi niečo 
predložili v bode Rôzne by som sa chcel spýtať, či má MZ snahu ešte ďalej pokračovať 
budúci týždeň. Majú tu žiadosti ešte aj športové kluby, ktoré by sme mali prerokovať, ale 
máme aj prijatý návrh ohľadom ukončenia. MZ môže hlasovaním rozhodnúť, či budeme 
pokračovať budúci týždeň, lebo teraz už máme schválené uznesenie, že prerušíme 
zasadnutie (nie je počuť zvukový záznam). Áno? Predseda športovej komisie? Ešte by som 
chcel povedať, že v pondelok bude rokovanie ohľadom Polikliniky, potom sa rozhodne, či 
bude zvolané mimoriadne zasadnutie MZ. Tam by sme možno mohli vložiť na prerokovanie 
ja tie body, ktoré sme nevedeli prerokovať. Áno? Prosím? Sledujte. Každý odchádza. 
Ďakujem za sledovanie. 
 
 
K bodu číslo 23 – Rôzne 
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K bodu číslo 24 – Záver 
 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek sa poďakoval prítomným za účasť a o 20.25 hod. 
ukončil pokračovanie 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
 
 
...............................................................         ............................................................ 

   Mgr. Tomáš Fekete                       Ing. László Stubendek 
                 prednosta MsÚ                        primátor mesta 
 
 
 
 
 

              Overovatelia 
 
 
 
Ing. František Rajko   ................................................................. 
 
 
 
MUDr. Szilárd Ipóth   ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 


