MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
Naše číslo: 6569/768/PRI/2017

Komárno, 14. decembra 2017
ZÁPISNICA

Z

37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 14. DECEMBRA 2017

K bodu číslo 1 – Otvorenie

37. zasadnutie 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.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: Dávid Kovács, PaedDr. József Kiss Péntek
Neskorší príchod ohlásili: MUDr. Tibor Bastrnák, MUDr. Zoltán Benyó.
Ďalší prítomní:
- 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: 19. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

-

Mgr. Károly Less,
Ing. Zoltán Bujna.

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov (Mgr. Károly Less, Ing. Zoltán Bujna)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1566/2017)
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L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo, každý má pred sebou návrh programu dnešného
zasadnutia. Dostali sme pozmeňujúce návrhy. Ing. Imre Andruskó podal ústne aj písomne
dva návrhy a to, aby sa bod č. 7 - Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s.. prerokoval
ako bod č. 2, ďalej stiahnuť z rokovania bod č. 8 – Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Ja začínam žiadosťou dva a pýtam sa pána prednostu, či stiahne tento bod
z rokovania, lebo tak nemusíme o tom hlasovať.
T. Fekete – ..... sťahujem materiál z rokovania.
L. Stubendek – ..... v poriadku, tak nemusíme o tom hlasovať. Pán poslanec Gajčáč ešte má
návrh.
O. Gajdáč – ...... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Ja navrhujem
bod č. 24 – Interpelácie a otázky zaradiť za bod č. 1, teda ako bod č. 2. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ešte ďalší bod? Nie sú ďalšie návrhy. Vzhľadom na to, že dnes musíme
prerokovať vážne témy, preto tieto zmeny MZ nedoporučujem, ale samozrejme
zastupiteľstvo MZ má právo na akúkoľvek zmenu programu, a môže zmeniť aj poradie. Pán
viceprimátor Keszegh.
B. Keszegh – ..... chcel by som k tomu dodať len toľko, že dnes by sme mali v každom
prípade hlasovať o VZN, aby sme vedeli termíny dodržať. Teda povedzme, že keď sa
dostanú vopred napríklad Interpelácie tak môže nastať, že tým sa bude program posúvať.
V každom prípade žiadam poslancov, aby sme dnes hlasovali o VZN hocijako sa presunie
program, aby sme vedeli dodržať 15 dňovú lehotu. Nechcem teraz týmto povzbudzovať, aby
sme Interpelácie ponechali na budúci týždeň, ale bolo by to dobré aj z iného hľadiska, lebo
radšej by sme teraz dali vopred a prerokovali body ako rozpočet, KOMVaK a VZN, a na
budúci týždeň Interpelácie a otázky. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Budeme o tomto hlasovať. Keď nemáme viacej pozmeňujúcich
návrhov, tak teraz prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Imre Andruskóa,
aby sa bod č. 7 – Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s.. prerokovali ako bod č. 2.
Prosím hlasujme.

/Výsledok hlasovania č. 2/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – bod č. 7 - Žiadosti a návrhy
spoločnosti KOMVaK, a.s.. prerokovať ako bod č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... ďakujem. Návrh je prijatý. Hlasujem teraz o návrhu pána poslanca
Ondreja Gajdáča, aby sa Interpelácie preložili a prerokovali hneď ako bod č. 2. Prosím
hlasujem.
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/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdáča – Interpelácie preložiť
a prerokovať ako bod č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 10
Proti: 5
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Návrh je schválený. Teda to bude hneď po úvode.
Prosil by som technikov, aby dali program do poriadku. Teraz by som poprosil poslancov,
aby sme hlasovali o celom programe. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1567/2017)
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s.
Správa o plnení uznesení
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky
2019-2020
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu
mesta Komárno na roky 2018-2020
Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018
Návrh VZN Mesta Komárno č. ...../2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky
2018-2020
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na r. 2018-2020
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2018-2020, COMORRA SERVIS
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre:
- Cykloturistický klub Slobodný pútnici,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

- Generation C Media, s.r.o.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Návrh úpravy Štatútu Mestskej polície v Komárne
Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od
01.01.2018 do 31.12.2018
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Predkladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie – návrh na vyradenie
nedokončených investícií a ich odpísanie
Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne
Rôzne
Záver

L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Návrh je schválený. Pýtam sa informatikov, či potrebujú
krátku minútovú technickú prestávku? Ak nie je potrebné, tak vážené zastupiteľstvo začneme
prerokovať programové body podľa schváleného programu. Všade okolo nás je vianočná
atmosféra, aj rokovanie skúsme viesť vo vianočnom duchu. Nasleduje bod Interpelácie
a otázky. Nech sa páči... uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie v rámci tohto
programového bodu. Prihlásili sa siedmi. Pán poslanec Ondrej Gajdáč máš slovo...

K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky (pôvodný bod číslo 24)
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Ozaj nie s tým úmyslom, aby som nebodaj
znemožnil prijatie všeobecne záväzného nariadenia, čo je pochopiteľne veľmi dôležitá. Ja
osobne budem veľmi stručný. Ja len jednu otázku budem mať na teba, pán primátor. Či si si
spomenul na to, či si dal súhlas na pôsobenie súkromnej ZUŠ na pôde v mesta Komárno. Či
už alokované pracovisko, alebo už ako školu, čo som sa pýtal na minulom zastupiteľstve,
a nedostal som odpoveď. Táto otázka bola už predostretá aj predtým. Ďakujem. Ešte toľko,
že prečo sa pýtam, lebo v podstate toto, ak to bude, môže to mať samozrejme, a vtedy aj
bude mať dopad finančný. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Len toľko k tomu, že pre zakladateľov školy som nedal súhlas
v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Majú sídlo podľa mňa v Chotíne. Súhlas na
vyučovanie dostali v súlade so zákonom.
O. Gajdáč – ..... len aby sme boli presní, slabo ťa počuť do mikrofónu, neviem či máš
zapnuté, alebo nie... Ale také nie je, že miestnosť, alebo nie miestnosť. Buď dostali súhlas od
primátora mesta na zriadenie alokovaného pracoviska, alebo dostali súhlas na zriadenie
školy. Tieto dve veci myslím si sú. Takže jedno, alebo druhé. Lebo také, že len miestnosť,
v podstate takéto v zmysle legislatívy nie je.
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L. Stubendek – ..... pán poslanec presnú formuláciu počas zastupiteľstva prinesiem
a ukážem. Dobre? Ďakujem. Pán poslanec Béla Szabó...
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Pozdravujem všetkých prítomných. Mám dve
otázky. Vyzerá to tak, ako keby sme na túto otázku zabudli, ale naďalej je aktuálna. Ide o
neprispôsobivých občanov na 1. a 2 sídlisku. Aká je tam teraz situácia, zmenilo sa tam
niečo? Žiadne informácie nedostávame ohľadom tejto problematiky, pričom obyvatelia
naďalej zastávajú taký názor, že aj keď sa tá situácia o niečo zlepšila, ale problémy stále
pretrvávajú. Udiali sa nejaké zmeny v tejto veci? Na toto by som žiadal odpoveď. Druhá vec,
čo som už viackrát spomenul, ale odpoveď som nedostal, ale bolo by dobré, keby
zastupiteľstvo dostalo informáciu, že ako bude vyriešené platné verejné obstarávanie, na
základe ktorého robia chodníky pre chodcov v rámci investícií. Jedná sa o dva chodníky, a to
pri Bauringoch a na ul. Gazdovskej. V zmysle zmluvy ich bolo treba odovzdať do 31. októbra.
Prosím presne uviesť, že ako to bude vyriešené. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Čo sa týka 2. sídliska, na šťastie tie zmeny sú pozitívne. Ešte
tam nie je úplný poriadok, ale tí, ktorí chodia tade môžu povedať, že situácia sa zlepšila. Ale
chceli by sme, aby tam zavládol úplnú poriadok. Prosím pána náčelníka mestskej polície,
aby odpovedal na položenú otázku.
A. Tóth – ..... dobrý deň pán primátor. Vážené mestské zastupiteľstvo. Na 1. sídlisku na ul.
Sústružníckej sú dva bloky, ktoré boli najkritickejšie. Teraz sú už vyprázdnené a opravujú
ich. Možno povedať, že čo sa týka oznamovaní narušenia verejného poriadku, tak
neprichádzajú. Na ul. Zváračskej sú dva obytné bloky plné neprispôsobivými občanmi.
Hliadky sú vysielané stále. Noc je zabezpečená od večera od 19.00 hod. do rána do 07.00
hod., a denná hliadka tiež. Bol som vonku, ani nie tak dávno s obyvateľmi a s našim bývalým
pánom náčelníkom, s pánom Szombathom som sa tam rozprával. On sa vyjadril k tomu tak,
on je dosť takto miestne znalý, kto ho pozná, tak vie. Poďakoval sa a povedal, že je to
omnoho lepšie než bolo. Nehovorím, že je to na 100% dobré, ale hovorí, že je to omnoho
lepšie.
L. Stubendek – ..... áno, ďakujem. Ale páni poslanci, to vieme, že to máme stále sledovať.
Pán veliteľ tiež si myslím, že je to potrebné.
A. Tóth – ..... ako som hovoril, je tam stále hliadka.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Glič...
K. Glič – ..... ďalšími koncepciami Polikliniky, lebo podľa môjho názoru, tie koncepcie, ktoré
boli pripravené, nie sú reálne. A preto sa chcem opýtať, či v tejto veci konáš? Ďalšia otázka
je, či plánuješ urobiť stretnutie s poslancami ohľadne ďalšieho smerovania koncepcie
vybudovania Polikliniky? Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. V každom prípade pokračujeme v rokovaní, a naposledy sme
sedeli včera poobede. Ohľadne tohto pozbierame materiáli, čo sú pripravené, v zmysle
uznesenia zastupiteľstva samozrejme aj v zmysle návrhu programu pána hlavného
kontrolóra. Je to stála úloha, takže budeme a budem sústavne informovať členov
zastupiteľstva. Toľko. Áno? Ďalej. Ďalej pán poslanec Károly Less.
K. Less – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci a všetci prítomní.
Mám tri krátke otázky alebo poznámky. Jedna sa týka sobášnej miestnosti, ktorej obnova je
už ukončená, je to vymaľované, a je ukončená aj zadná miestnosť. Aj keď tie práce nie sú
ukončené práve najlepšie. Tento víkend som bol aj sobášiť. Moja otázka je len taká, že ak
táto miestnosť má byť reprezentatívna, či aj nábytok bude časom vymenený, alebo zostane
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tam vzadu tento nábytok ešte zo socialistickej éry? Toto by bola moja prvá otázka. Druhá
moja otázka je, že sa na mňa obrátilo 35 žien, ktoré minulý rok každú sobotu chodili do
sauny. Teraz zmenili prevádzkové hodiny, a podľa nich nie veľmi príjemne, že cez víkend –
v sobotu a v nedeľu sú sauny spoločné pre ženy aj mužov. Veľmi by chceli, keby to
fungovalo podľa starého systému, čiže sobota by bola iba so vstupom pre ženy. Oni v tejto
veci už písali aj žiadosť, ale odpoveď nedostali. Preto by som ťa chcel požiadať pán
primátor, aby si túto situáciu dal do poriadku. Tretia moja otázka je ohľadom Hadoviec,
o ktorej som už hovoril minule v bode Rôzne, keď si nebol prítomný. Bola to požiadavka
pána Miklósa Getlera. Na niektorých miestach je kvalita ciest vo veľmi zlom stave, nie sú
vyložené tabule s menami ulíc. Občania Hadoviec by sa potešili aj tomu, keby bola
vybudovaná jedna autobusová zastávka. Pán primátor, chcel by som ťa požiadať, ak je to
možné, urob niečo v tejto veci. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Keď dobre vidím, sú tu zástupcovia spoločnosti
Comorra Servis. Poprosím ich, aby túto požiadavku tlmočili pánovi riaditeľovi. Ďakujem
pekne. Miestnosť za sobášnou sieňou sa pripravuje, aj keď včera sa oslavovali meniny
Lucie, nie tak sa pripravuje ako stolička Lucie, ale trošku lepšie a v lepšom tempe. Čo sa dá,
teda nábytok v rámci možnosti úradu vymeníme. Ešte podlahu budeme musieť dať do
poriadku, aby tam nebol zvlnený gumolit. Pokúsime sa veci obnoviť, ale len do tej výšky, ako
sú nám financie k dispozícii. Samozrejme to miesto musí vyzerať dôstojne, aby tí, ktorí robia
slávnostné obrady, svoju prácu vykonali v dôstojnom prostredí, a kde sa môžu prezliecť
a pripravovať sa. Posledná otázka sa týkala Hadoviec. Týmto sa budeme zaoberať,
a poprosím pána prednostu, aby sa o tomto informoval. Ešte v súvislosti s chodníkmi, na
ktoré sa pýtal pán poslanec Béla Szabó, poprosím o odpoveď zástupcu primátora.
B. Keszegh – ..... príspevok pána predsedu FK je oprávnený. Zo strany úradu bolo
zabezpečené verejné obstarávanie a do 31. októbra mali ukončiť túto prácu. V súlade s tými
sankciami sme aj oslovili spoločnosť, že to musia nejakým spôsobom vybaviť. Vyzerá to tak,
že ul. Gazdovskú už teraz dokončia, ale v prípade tej druhej ulice, aj keď to začnú, tak
nejaké práce budú musieť preniesť aj do budúceho roka. Zo strany úradu sa nestalo
zanedbanie, ale od spoločnosti budeme vyžadovať to, čo bude potrebné. Priebežne s nimi
rokujeme. Takže pýtate sa oprávnene. Úrad v spojitosti s týmto urobil všetko na čas, len
dodávateľ takto vykonal tú prácu. Problém bol ten, že spoločnosť sa príliš angažovala do
týchto aj iných prác, čiže prijala viac prác a potom nestíhala. Samozrejme všetko urobíme
preto, aby sme to v rámci zmluvy od nich vyžiadali. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Slovo má pán poslanec Zsolt Feszty.
Zs. Feszty – ..... ďakujem pekne. Chcel by som položiť tri krátke otázky. Prvá by bola
ohľadom doručenej pošty do mojej mailovej schránky o 13.10 hod.. Predpokladám, že bola
rozposlaná aj ostatným poslancom, a týka sa rozpočtu. K tomu by som povedal len toľko, že
no comment, ale chcel by som počuť k tomu predsa aj nejaké vysvetlenie, že keď rokovanie
zastupiteľstva sa začína o 13.00 hod, tak ako môžete ešte rozposielať k tomu materiál
o 13.10 hod.? Druhá moja otázka. Nakoľko som členom školskej rady ZŠ na ul. Práce
som dostal jednu informáciu, a ja som ponúkol, že v tejto veci pomôžem. 29. septembra
2017 bola podaná žiadosť v podateľni mestského úradu. Žiadosť sa týkala dvoch tém. Ja tu
teraz nebudem opisovať tieto dve témy, lebo ide o to, že na túto žiadosť, ktorá bola podaná
29. septembra do dnešného dňa nebola odoslaná odpoveď. Žiadosť podala riaditeľka
základnej školy. Ja si myslím, okrem toho, že sú nejaké predpisy a zákony, kde je
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stanovené, do kedy by sa patrilo odpovedať na prijaté žiadosti, tak september nebol minulý
mesiac, a ani ten predchádzajúci... Takže bolo by dobré urobiť nejaké kroky v tejto
záležitosti. Tretia vec. Beriem odvahu od kolegu Attilu Horvátha, ktorý sa už taktiež spýtal na
vec, o ktorej sa iba povrávalo, ale potom vysvitlo, že predsa to nebola len klebeta. Teraz by
som sa tiež chcel spýtať na jednu klebetu, lebo tu kolujú nejaké chýry. Požiadali ma, keď už
mám možnosť, aby som sa spýtal na to, či je v tom nejaká pravda, alebo či uvažuješ o tom
pán primátor, že by si sa chcel začiatkom budúceho roka vzdať funkcie primátora? Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Hneď by som dal odpoveď aj na poslednú otázku. Nie,
neuvažujem o vzdaní sa funkcie primátora. Aj ja som prekvapene čítal tieto chýry, ale
v médiách sa často objavujú všelijaké informácie. Toto bola odpoveď na jednu otázku.
Ohľadom základnej školy na ul. Práce by som potom poprosil pána vedúceho odboru
školstva a pána zástupcu primátora Bélu Keszegha, aby sa vyjadrili k tej žiadosti.
B. Keszegh – ..... ďakujem pekne za slovo. Naozaj by bolo dobré vedieť, o akú žiadosť sa
jedná. S pani riaditeľkou spolupracujeme dosť aktívne, preto je to pre mňa dosť zvláštne
o tomto teraz počuť. Dostali sme od nich dve žiadosti, a obidve žiadosti boli vyriešené počas
jesenných mesiacov. Jedna žiadosť sa týkala opravy, druhá sa týkala opravy čistiaceho
zariadenia plaveckého bazéna. Ale okrem týchto sme im pomohli riešiť aj iné veci. Preto sa
čudujem, lebo my sme s pani riaditeľkou v kontakte skoro týždenne. Nakoľko môj syn chodí
to tej školy, tak sa stretávame a vidím ju každodenne vidím a aj to, čo sa deje v okolí školy.
Preto to považujem za veľmi zvláštne. Keď mi pán poslanec odošle tú žiadosť, o ktorej
hovoríme, tak sa za tým veľmi rád pozriem. Tie dve žiadosti, ktoré boli v jeseni, tak tie sme aj
vyriešili. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Attila Horváth, nech sa páči...
A. Horváth – ..... každému prajem pekný deň. Ďakujem pekne za slovo. Ja by sem chcel
reagovať na pána kolegu Zsolta Fesztyho, lebo ja by som mal taktiež tri otázky. Poprosili ma
obyvatelia Alžbetinho Ostrova, aby som tlmočil ich tri postrehy, alebo žiadosti. Chceli by, aby
mestský úrad vyriešil problematiku ohľadom okolia futbalového ihriska na Alžbetinom
Ostrove z takého hľadiska, že ju veľmi veľa obyvateľov využíva ako skládku smetí. Toto však
nie je veľmi atraktívna ani hygienická situácia. Boli by veľmi radi, keby v tom mestský úrad
niečo podnikol a vyložil nejaké kamery, poprípade tabule, aby sa tak inteligentne tváriaci
ľudia, ktorí takto konajú trocha prebudili, respektíve keby bolo možné ich aj pokutovať, aby
sa táto problematika konečne zlikvidovala. Moja nasledujúca otázka by bola tá, že by chceli
požiadať vedenie mesta či nie je na to nejaká možnosť, aby na Platanovej aleji, ktorá je
v dosť zlom stave vyložili nejaké tabule, aby sa turisti trocha pretriasli, lebo túto ulicu
môžeme považovať za dosť preplnenú. Moja ďalšia otázka, respektíve žiadosť by bola
ohľadom cyklistickej cesty okolo bývalej budovy rybárskeho zväzku. Chceli by, tam bolo
zabezpečené nejaké osvetlenie. Údajne ony podali svoju žiadosť koncom decembra 2016,
ale ohľadom toho nebola doteraz ešte žiadna zmena. Túto trasu považujú za dosť
nebezpečnú. Ja som tade osobne ešte nechodil, preto túto žiadosť len tlmočím. Mal by som
tieto tri otázky, žiadosti obyvateľov Alžbetinho Ostrova, ktoré tlmočím ja. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Poprosím pána Ing. Patusa, aby odpovedal na otázky. Je
naozaj pravda, že toto futbalové ihrisko na Alžbetinom Ostrove považuje za smetisko žiaľ
čoraz viac ľudí.....
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A. Patus – ..... vážený pán primátor, vážený pán poslanec. Táto situácia naozaj nastala
a ľudia tam brávali smeti bez zábran na jedno miesto. Tento odpad sa však už v rámci
jesenného upratovania odstránil, ale teraz sa to tam už naozaj pokúsime ustrážiť, aby to tam
aj takto zostalo. Pokúsim sa tam vyložiť jednu tabuľu, a pravdepodobne bude potrebné aj
zvýšenie hliadok v tejto oblasti a to hlavne na jar, keď začnú záhradkárske práce už aj preto,
aby sa táto situácia už nezopakovala. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Čo sa týka precedenia dopravy v úvodzovkách musím dodať,
že sme v kontakte s dopravným inšpektorátom, sú tam aj nejaké obmedzenia, ktoré sú
momentálne platné. Môžeme im avizovať tieto žiadosti, aby ich prehodnotili. Momentálne
vieme urobiť len toľko. Žiadam preto, aby bolo v zápisnici zdôraznené, aby sme im tieto
žiadosti avizovali. V poriadku. Na cyklistický pruh sa pozrieme. Ďakujem. Anton Marek pán
poslanec, máš slovo...
A. Marek – ..... ďakujem pekne. Pán primátor, možno že je trošku nezvyklé, lebo poslanci
v rámci interpelácií dávajú otázky, a dostávajú odpoveď od mesta. A ja na to chcem
reagovať, na tú odpoveď, ktorú som dostal na moje interpelácie. Dňa 12.10.2017 som mal
dve otázky. Jedna bola otázka bezdomovcov, ktorí je dosť značný počet, a dal som otázku,
že ako je mesto pripravené ohľadne nocľahárne, lebo zima vyzerá, že bude tuhá. Odpoveď
mi prišla, že žiaľ predošlé vedenie nočný útulok neriešilo, preto bol nútený na dočasné
riešenie, ktorého možnosť teraz zanikla. Taktiež vďaka predošlému vedeniu sa mesto
dostalo na čiernu listinu, a preto nebola možnosť na získanie financie z vypísaných výziev.
Tak toto nevystihuje tú otázku, ktorú som ja dal, lebo treba konštatovať, že vtedy boli
podielové dane 7,5 milióna, a bolo také riešenie, ako sme urobili, čiže dočasné riešenie cez
Ryšavého v telocvični, čo bol pioniersky dom – ten zápasnícky klub. Takže to fungovalo, to
bolo to dočasné riešenie, a teraz to zaniklo. Na to, že to zaniklo, a už aj vlani bolo vyše 8 mil.
eur podielových daní, mesto neurobilo nič. Takže nedostal som ja priamu odpoveď, že či je,
alebo nie, lenže sa to snažia riešiť. Takže ja reagujem na to, že prakticky odpoveď nebola
taká, ako mala byť. Tá ďalšia, že mesto je na čiernej listine, tak to nezavinilo predošlé
vedenie, to bola jedna osoba, ktorá podľa mojich informácií už teraz nerobí, a neviem, či bola
potrestaná, alebo nie, ale určite nesúhlasím s tým, aby to pripisovali predošlému vedeniu,
lebo súčasné vedenie urobilo málo, keď bola možnosť riešenia, aby to rozriešilo. Druhá
otázka bola ohľadne toho, že za mestskou políciou, teraz keď sa robia tieto úpravy
komunikácie, tak bolo to tam navozené, a spýtal som sa dokedy to tam bude. Tak otázka
bola takáto, a odpoveď: „Asfaltová drtina bude využitá v Novej Osade, Alžbetin ostrov,
Harčáš, Lesná, a ešte na viacerých miestach, ktoré mesto skôr nevedelo spravovať. Mám tu
akurát objednávku u seba, ktorú môžem, ktorá je z novembra 2013, kde bola objednávka na
Tatraspol, a kde boli aj prevedené, a tam bol zoznam miestnych komunikácií lokalít na
spevnenie recyklovaným asfaltovým materiálom. Je tu Lesná ulica, Hoffer, Nová osada, gen.
Klapku, Nová Stráž, Vadaš.“ Toto len takto. Ale bola daná aj taká odpoveď, že do konca roka
tá asfaltová drť, ktorá je, je nie len nehygienická, ale je aj toxická a bude odstránená. To už
ťažko bude teraz odstránené, lebo už je 14. decembra. Takže prepáčte, že som na to
reagoval. Ja nevravím, že si to ty písal, pán primátor, ale určite si to podpísal, ale človek by
mal možno niektoré veci... Potom nastávajú konfliktné situácie a človek určite čo nie je
odôvodnené, tak nie len ja, ale myslím si, že každý by na to zareagoval. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Na jednu otázku pán zástupca primátora.
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B. Keszegh – ..... v spojitosti s recyklovanou asfaltovou drtinou len toľko, že aj dnes s ňou
pracovali a tak ako sme spomínali, že to čo sa tam nahromadilo bola rozdrvené a bude
využité na ďalšie účely. Aj v priebehu ďalších dní urobia ďalšie ulice. Dnes robia aj v centre
mesta. Robia to priebežne. Ako dozaista viete pán poslanec, cesta bude urobená aj tam, kde
máte svoju rekreačnú chatu. Teda ešte na veľa miestach sa využije tá možnosť, aby sa
zlepšili podmienky taktiež na ceste do Malej Iže, na Harčáš. Pracujú na tom aj v týchto dňoch
a bude to tam všetko urobené, tak ako to už skorej odznelo.
L. Stubendek – ..... v poriadku, ďakujem pekne. Medzičasom sme vyhľadali tie listy, ktoré
prišli zo ZŠ v VJM Ul. práce. Sú tu pred zástupcom primátora.
B. Keszegh – ..... hneď by som reagoval aj pánovi poslancovi Fesztymu na jeho otázku. je
v Otázka, respektíve žiadosť je v priebehu riešenia. Prvá je už 10 ročná problematika, na
ktorú poukázal aj hlavný kontrolór vo svojej správe ohľadom zapísania bazéna do inventáru.
Je to problematika, ktorá sa ťahá už viacej rokov. Dotyčný úrad dostal za úlohu, aby to
vyriešil a naznačil aj na veľmi komplikovanú záležitosť. Toto by bola len taká poznámka
k tomu. Samozrejme je v priebehu riešenia a aj ju vybavíme. Druhá bola administratívna
záležitosť. Jedná sa vyplatenia, kedy bola ešte len poverenou riaditeľkou, ale aj toto sa už
rieši. Dostal to za úlohu vedúci odboru školstva, pán János Bajkai. Čiže obidve žiadosti sa
čoskoro vyriešia. Je pravda, že tu boli len slovné komunikácie, ja osobne som sa s pani
riaditeľkou o tomto rozprával. Teda vieme o tom a vyriešenie je v priebehu. Preto by som vás
chcel upokojiť, že s tým nebude žiaden problém. Snažíme sa to uzavrieť čo najskôr.
Zs. Feszty – ..... (nie je počuť zvukový záznam).....
B. Keszegh – ..... ešte raz. Osobne som sa rozprával s riaditeľkou. Navrhujem vám, aby ste
sa na to spýtali u nej osobne zajtra pán poslanec. Ešte raz však hovorím, že keď som to
povedal, tak prikyvoval aj vedúci odboru, pán Bajkai. Verím tomu, že to čo najskôr aj uzavrú.
Urobíme prento všetko.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán János Bajkai, áno? Jedným slovom, áno?
J. Bajkai – ..... áno.
L. Stubendek – ..... áno, v poriadku. Ďakujem. V poriadku. Vážené MZ, odzneli interpelácie
a otázky poslancov, ďakujem. Ideme ďalej na základe schváleného programu rokovania.
Nasleduje pôvodný bod číslo 7 – Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s.. Poprosím
pána riaditeľa, aby predložil jednotlivé body. Chcel by som na úvod ešte dodať toľko, že
v spojitosti so spoločnosťou KOMVaK, a.s. sa pred poslancov predložil veľmi vážny
a viacvrstvový materiál je aj o personálnych otázkach, o otázkach, ktoré môžu ovplyvniť chod
spoločnosti. Žiadam vás, aby sme o tom rokovali tak, že spoločnosť napreduje. Vyhlasujem
v plnom vedomí, že predstavenstvo ako aj dozorná rada pracuje na vyšších obrátkach a
omnoho zodpovednejšie, čo má aj pozitívny výsledok. Výsledkom toho je aj tu pred nami
podpísaná zmluva Due diligence a aj to, že veci sú v štádiu riešenia. Poprosím ťa pán
riaditeľ, aby si predložil jednotlivé body teraz programu.

K bodu číslo 3 – Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s. (pôvodný bod číslo 7)
Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik, riaditeľ spoločnosti
1. Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. – TE-1606/2017
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Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. predložil v zmysle Nájomnej zmluvy mesta Komárna a spoločnosti
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zo dňa 30.06.2016, článok IV. Práva
a povinnosti zmluvných strán – A/ nájomca – bodu č. 8, Podnikateľský plán spoločnosti
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na roky 2018-2020 na prejednanie
a schválenie v Mestskom zastupiteľstve v Komárne.
Stanovisko úradu: Mestský úrad Komárno navrhuje doplniť chýbajúce údaje
v Podnikateľskom pláne spoločnosti v súlade s čl. IV, ods. A/, bod 8. Nájomnej zmluvy (napr.
odôvodnenosť, rozpočet, ekonomickú návratnosť, atď.) resp. aj po stránke jej financovania
od spoločnosti KOMVaK, a.s.. Investície rozdeliť a sumarizovať samostatne pre majetok
mesta a pre majetok spoločnosti v súlade s Nájomnou zmluvou. Zároveň navrhuje
vyšpecifikovať spoločnosťou KOMVaK, a.s. a zaradiť medzi priority investície do obnovy
verejného vodovodu a kanalizácie mesta, vzhľadom na to, že terajší stav vodovodu
a kanalizácie mesta jednak spôsobuje finančné straty pre spoločnosť, resp. vyvoláva ďalšie
materiálne škody na majetku mesta, príp. aj na cudzom majetku. Podnikateľský plán
navrhuje prerokovať v odborných komisiách a v MZ v Komárne.
Stanovisko KRM:
Alternatíva 1 (podľa úradu) – komisia nezaujala stanovisko (1-0-7-0).
Alternatíva 2 (návrh KOMVaK, a.s.), doporučuje prijať návrh (4-0-4-0).
Komisia doporučuje k návrhu na uznesenie v Alternatíve č.2 vybrať bod B/ a namiesto neho
má byť iba bod A/, ktorý schvaľuje podnikateľský plán.
Stanovisko FK: Alternatíva 2 (5-0-0-0), doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: Alternatíva 2 (5-0-1-0). Komisia doporučuje doplniť súpis investičných
akcií, spoločnosti KOMVaK – Vodární a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. na rok 2018.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č.5 /:
k predloženému Podnikateľskému plánu na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. – Alternatíva 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1568/2017)
2. Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. TE-1677/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. predložil návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove
vrátanie jej areálu a prístupovej cesty na prerokovanie a odsúhlasenie v MZ.
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Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje prijať návrh na uznesenie (6-0-0-0).
Dôvodová správa: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. vybudovala
čistiareň odpadových vôd v obci Zlatná na Ostrove na pozemkoch „C“ vedených na LV 2008
v k. ú. Zlatná na Ostrove, p. č. 1039/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na
uvedené parcely pre výstavbu bola v roku 2011 uzatvorená dlhodobá nájomná zmluva č.
PNZ-P40027/11.00 s prenajímateľom Slovenským pozemkovým fondom na dobu 15 rokov.
MZ na svojom zasadnutí schválilo návrh spoločnosti na refinancovanie existujúcich úverov
a dlhodobého záväzku spoločnosti KOMVaK a.s. v novom bankovom subjekte s podmienkou
predloženia podkladov k schváleniu MZ. Refinancujúci bankový subjekt požaduje záložné
právo i k pozemkom, na ktorých je vybudovaná ČOV Zlatná na Ostrove. Pre splnenie
podmienky bankového subjektu je nutné vlastnícke právo k pozemkom. Ako podklad k
prevodu vlastníckych práv k pozemkom bol vypracovaný znalecký posudok č. 80/2017 vo
veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov. Všeobecná hodnota záujmových pozemkov
podľa znaleckého posudku predstavuje výšku 4.180,- eur.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 6/:
k Návrhu spoločnosti na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1569/2017)

O 13.56 hod. prišiel poslanec MUDr. Zoltán Benyó.

3. Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. - TE-1676/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. predložil návrh na zrušenie činností v spoločnosti KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na prerokovanie a odsúhlasenie v MZ.
Stanovisko úradu: uvedené je potrebné zohľadniť v živnostenskom oprávnení, ako aj
v zakladateľskej zmluve spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
s následným vysporiadaním v Obchodnom registri.
Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: hlasovaním nezaujala stanovisko (4-0-2-0).
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Dôvodová správa k zmene pod bodom: navrhnutá zmena je potrebná z dôvodu, nakoľko
spoločnosť nemá platné oprávnenie na prevádzkovanie všetkých činností uvedených
v stanovách spoločnosti v predmete podnikania. Schválením navrhnutej zmeny bude
zosúladené znenie stanov so stavom v živnostenskom registri a splnená požiadavka podľa
§-u 173 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka, podľa ktorého stanovy akciovej spoločnosti
musia obsahovať predmet podnikania (činnosti).
Návrh uznesenia spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Navrhuje, aby Mestskému zastupiteľstvu v Komárne bol predložený nasledovný návrh
uznesenia:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne súhlasí so zrušením nasledovných činností
spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.:
• vedenie účtovníctva,
• automatizované spracovanie dát.“
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 7/:
k zrušeniu činností spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý (č. uznesenia 1570/2017)
4. Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. - TE-1678/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. predložil Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na prejednanie a schválenie v Mestskom
zastupiteľstve v Komárne.
Stanovisko úradu – Odbor správy majetku: odporúča Návrh zmeny stanov
pripomienkovať právnym oddelením Mestského úradu. Odbor správy majetku návrh zmeny
stanov obdržal dňa 24.11.2017 o 12.-tej hodine a z časového hľadiska nebolo možné
preštudovať predložený návrh. Materiál je doplnený o stanovisko právneho oddelenia MsÚ.
Odporúčame schváliť podľa návrhu v zmysle dôvodovej správy predloženej spoločnosťou.
Stanovisko FK: 5-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie.
Stanovisko rady: 6-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie. Požiadavka rady mesta:
doložiť k materiálu Štatút Mesta Komárno.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
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/Výsledok hlasovania č. 8/:
na zmenu Stanov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1571/2017)
5. Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. - TE-1674/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
Mesta Komárna, a.s. predložil pravidlá odmeňovania spoločnosti KOMVaK, a.s. na
prejednanie a v Mestskom zastupiteľstve v Komárne.
Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: hlasovanie o postupe na rokovanie MZ (5-0-1-0).
Požiadavky rady: predložiť spoločnosťou KOMVaK, a.s. doterajší systém odmeňovania.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
O. Gajdáč – ..... dávam pozmeňujúci návrh, ktorý je o vyšších hodnotách s nižšími
koeficientmi. Vzhľadom na doteraz prebiehajúce, dá sa povedať zjednocovania názorov
pevne verí, že bude mať šancu prejsť a prejde. Takže môj pozmeňujúci návrh znie: je to v
prílohe číslo 1- Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a
kanalizácie mesta Komárna, a.s. - bod č.:
4. Členom predstavenstva patrí mesačná odmena v nasledovnej výške:
a) predsedovi – 1,3-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
b) členovi - 1,1-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.
6. Členom dozornej rady patrí mesačná odmena v nasledovnej výške:
a) predsedovi – 0,6 násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike,
b) členovi - 0,4-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.
/Výsledok hlasovania č. 9/:
k návrhu pravidiel odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK – Vodárne kanalizácie
Mesta Komárno, a.s. + PN Mgr. Ondrej Gajdáč
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1572/2017)
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7. Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno
spoločnosti KOMVaK, a.s. za obdobie 1-8/2017 - TE 1675/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
Mesta Komárna, a.s. predložil Informatívnu správu o riešení havárií na prenajatom majetku
spoločnosti KOMVaK, a.s., za obdobie 1-8/2017 na prejednanie v Mestskom zastupiteľstve
v Komárne.
Doplnenie úradu: vzhľadom na skutočnosť, že k 20.11.2017 boli uhradené pre KOMVaK
opravy a havárie vodárenského majetku vo výške 78.702,40 eur (vrátane DPH), a sú
predložené ďalšie faktúry na preplatenie v hodnote 25.876,87 eur (vrátane DPH) za obdobie
1-8/2017, rozpočet na opravy a havárie vodárenského majetku do konca roka 2017 nebude
postačujúci. Navrhujeme zvýšiť rozpočet na uvedenej položke o 30.000,- eur.
Stanovisko FK: 5-0-0-0, doporučuje prijať návrh na uznesenie
Stanovisko rady: hlasovanie o Alternatíve 1 (6-0-0-0), doporučuje prijať návrh. Požiadavka
rady: vysvetlenie úradu – limit na havárie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
É. Hortai – ...... máme pred sebou 2 návrhy a hlasovať by sme mali o obidvoch návrhoch.
Prvá je - Informatívnej správe o riešení havárií na infraštrukturálnom majetku Mesta
Komárno a druhý návrh je - návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017, teda
zvýšenie tej položky, ktorá bola pôvodne schválená na sumu 270 tis. eur, ale postupne boli
realizované rôzne žiadosti na úkor tejto položky. Toto by bola jedna vec. Druhý konkrétny
návrh by bol, aby sa zvýšila suma z 30 tis. eur tak na strane bežných príjmov, tak aj na
strane bežných výdavkov na 50 tis. eur.....
/Výsledok hlasovania č. 10/:
k Informatívnej správe o riešení havárií na infraštrukturálnom majetku Mesta Komárno
– berie na vedomie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1573/2017)
/Výsledok hlasovania č. 11/:
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 + PN JUDr. Éva Hortai
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
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Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1574/2017)
8. Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta
Komárna, a.s. – TE 1652/2017
Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
Mesta Komárna, a.s.. Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK, a.s. na prejednanie
a schválenie v Mestskom zastupiteľstve v Komárne.
Stanovisko úradu – Odboru správy majetku: návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti
KOMVaK, a.s. bol predložený dňa 24.11.2017 o 12.-tej hodine a preto z časového hľadiska
nebolo možné preštudovať predmetný návrh zmluvy.
Stanovisko KRM: Alternatíva 1 (podľa úradu) komisia nezaujala stanovisko (0-0-8-0.)
Alternatíva 2 (návrh KOMVaK, a.s.), komisia nezaujala stanovisko (3-0-5-0).
Komisia žiada doložiť do zasadnutia mestského zastupiteľstva dôvodovú správu, v ktorej
bude uvedené prečo je výhodnejšia pre KOMVaK prevádzková zmluva a nie nájomná
zmluva.
Stanovisko FK: o uvedenom nebolo hlasované, postúpiť na ďalšie jednanie.
Stanovisko rady: procedurálny návrh, aby materiál nebol prerokovaný v MZ. Hlasovanie: (30-1-1) návrh nebol podporený. Hlasovanie : A/ berie na vedomie (4-0-1-0) s pozmeňovacím
návrhom na uznesenie – bod B/ doplniť so zohľadnením záverov auditu Due diligence.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 12/:
k návrhu prevádzkovej zmluvy predloženej spoločnosťou KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1575/2017)
Ing. László Stubendek, primátor mesta o 14.54 hod. nariadil krátku 10 minútovú
prestávku.
Pokračovanie o 15.20 hod.
L. Stubendek – ..... vážené mestské zastupiteľstvo. Dovoľte mi, aby som pokračovanie
MZ začal jedným dôležitým oznámením. Dnešný deň sme dostali verejné oznámenie
ohľadom toho, že v okolí škôl rozdávajú mladým letáky povzbudzujúce na to, aby v prípade
určitej výšky provízie zverejnili o sebe na jednej internetovej stránke nahé fotky. Oznámili
sme to aj mestskej polícii, štátnej polícii a riaditeľom škôl. Poprosili sme ich, aby informovali
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triednych učiteľov, rodičov o nebezpečenstve a prekonzultovali s deťmi prípadné
nebezpečenstvá vzťahujúce sa pri zverejnení materiálov na internet, že všetko čo sa na
internete zverejní, to tam aj definitívne zverejnené zostane a nebude to možné už nikdy
odstrániť. Toto som považoval za veľmi dôležité Vás o tom informovať a každého žiadam,
kto o tom niečo vie alebo počul, aby so tom informoval dotyčné úrady. Ďalej budeme
pokračovať bodom – Správa o plnení uznesení. Poprosím pána prednostu, aby predložil
materiál.

K bodu číslo 4 – Správa o plnení uznesení – TE 1691/2017 (pôvodný bod číslo 2)
Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš, prednosta MsÚ
V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia. K návrhu na
uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 30.11.2017 samostatnú prílohu
tvorí prehľad plnenia uznesení MZ.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
É. Hortai – ...... navrhujem nie vypustiť z uznesenia, ale keď nie sú aktuálne tak
navrhujem zmeniť, alebo zrušiť......
T. Fekete – ..... viem prijať to, aby boli zrušené. Súhlasím, aby neboli sledované, ale aby boli
uznesenia týkajúce sa spoločnosti KOMVaK č. 615/2016 a 999/2016 zrušené.....
zrušenie uznesenia č.:
1402/2017 - nakoľko žiadateľ po prevzatí súhlasu na uzatvorenie zmluvy o nájme
prideleného bytu sa nedostavil podpísať zmluvu o nájme prideleného bytu,
1449/2017 - nakoľko na uvedený pozemok je uzatvorená platná zmluva o výpožičke.
615/2016 a 999/2016 - nakoľko na zasadnutí MZ v Komárne dňa 15.11.2017 bolo prijaté
uznesenie č. 1523/2017 k refinancovaniu existujúcich úverov a dlhodobého záväzku
spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., ktoré aktuálne rieši
problematiku konsolidácie a refinancovania spoločnosti komplexne so SLSP. Uznesenia č.
615/2016 a 999/2016 v tejto forme sú už nezrealizovateľné, navrhujeme ich zrušiť.
Výsledok hlasovania č. 13/:
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1402/2017
– procedurálny návrh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1576/2017)
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Výsledok hlasovania č. 14/:
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1449/2017
– procedurálny návrh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1577/2017)
Výsledok hlasovania č. 15/:
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 615/2016 KOMVaK
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1578/2017)
Výsledok hlasovania č. 16/:
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 999/2016 KOMVaK – Tatra babka
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1579/2017)
Výsledok hlasovania č. 17/:
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
30.11.2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1580/2017)
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K bodu číslo 5 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach (pôvodný bod číslo 3 )
1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Stavebný úrad) TE-1616/2017
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, vedúci EO
Schválený rozpočet príjmov na rok 2017 v kapitole správne poplatky – stavebný úrad bol
na rok 2017 vo výške 40.000,- eur. Nakoľko počas roku 2017 došlo k zvýšenému počtu
podaní v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, príjem
zo správnych poplatkov sa predpokladá najmenej na úrovni 43.000,- eur. Z tohto dôvodu
navrhujeme zvýšiť i bežné výdavky oddiel 04., program 2.3, položka 600 bežné výdavky
staveného úradu o sumu 3.000,- eur. Tieto finančné prostriedky sú potrebné na vykrytie
celkových nákladov na výplaty zamestnancov stavebného úradu.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (3-0-2-0).
Stanovisko rady: doporučuje prijať návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 18/:
k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1581/2017)
2. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
TE 1626/2017
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠK
Mestský úrad Komárno na základe žiadostí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno predkladá návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov
základných škôl na rok 2017.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko FK: nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (0-0-5-0).
Stanovisko rady: doporučuje prejednať materiálna zasadnutí MZ (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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L. Stubendek – ..... vzhľadom na to, že na základe rokovacieho poriadku máme prerokovať
návrhy a žiadosti občanov mesta o 16.00 hod., preto prerušujem prerokovanie ďalšieho
bodu. Časový limit pre pripomienky, podnety a otázky jedného občana je najviac 5 minút.
Chcel by som oznámiť, že do tohto bloku sa prihlásil pán Ján Bósza, obyvateľ Mesta
Komárno.

O 16.00 hod. bolo prerušené rokovanie daného bodu s tým, že pokračovanie bude
o 16.30 hod. po prerokovaní Podnetov, pripomienok a otázok občanov mesta.

Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta
(od 16.00 hod., max. 30 min.)
J. Bósza, obyvateľ Mesta Komárno uviedol, že by sa chcel vyjadriť ohľadom bytu, ktorého
vlastníkom je viceprimátor mesta Mgr. Béla Keszegh a jeho manželka. Skonštatoval, že
prenajal taký byt, ktorý nie je funkčný. Prenajímatelia sa k tomu nepostavili primeraným
spôsobom, a preto museli túto situáciu ohlásiť. Povedal, že nechápe, prečo pán viceprimátor
komunikuje..... Poďakoval sa a poprial všetko dobré.
L. Szilárgy uviedol niekoľko myšlienok k už prijatému územnému plánu mesta. Uviedol, že
nenašiel etický kódex pre MZ a preto prečítal dve vety zo zákona č. 357/20004 bodu 3 a 6,
ktorý sa týka Ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Skonštatoval, že si vypočul všetky pripomienky poslancov, avšak ani jeden neuviedol, že by
mal niektorí z poslancov osobný záujem k územnému plánu. Vyjadril sa k názoru poslanca
MUDr. Szilárda Ipótha, ktorý komentoval jeho post na facebooku. Ďalej uviedol, že jemu, ako
aj ďalším 19 mestský úrad poslal list, v ktorom uviedli, že k územnému plánu bude jedno
opätovné prerokovanie pripomienok. Žiaľ zamestnanci sa nezachovali korektným spôsobom
a nedoržali etický kódex, nakoľko dátumy nie sú uvedené pravdivo a nie sú ani dodržané.
Požiadal o preverenie na úrade.
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo. Ďalší občania sa neprihlásili do tohto
programového bloku. Vrátime sa k predchádzajúcemu programového bodu, k prerokovaniu
ďalších bodov Žiadostí a návrhov vo finančných veciach.

Pokračovanie rokovania
3. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
TE 1626/2017
Mestský úrad Komárno na základe žiadostí základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno predkladá návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov
základných škôl na rok 2017.
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Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko FK: nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (0-0-5-0).
Stanovisko rady: doporučuje prejednať materiál na zasadnutí MZ (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
I. Andruskó – ..... mal by som procedurálny návrh, preložiť na ďalšie rokovanie ako bod
číslo 1, lebo tu nie je uvedená žiadna suma.....
Výsledok hlasovania č. 19/:
procedurálny návrh Mgr. Imre Andruskóa, preložiť na ďalšie rokovanie ako bod č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý
4. Návrh na zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2017 - vlastné
príjmy – TE 1627/2017
Základná umelecká školy Komárno žiada o navýšenie
predpokladaných vlastných príjmov ku koncu kalendárneho roka 2017.

rozpočtu

podľa

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 20/:
k žiadosti Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Múvészeti Alapiskola,
Nyár utca 12, Komárom o úpravu rozpočtu na rok 2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
návrh je prijatý (č. uznesenia 1582/2017)
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5. Návrh na zmenu uznesenia č. 1473/2017 - projekt ZŠ J. A. Komenského – TE
1628/2017
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu uznesenia č. 1473/2017 z 35.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 28. septembra 2017 –
pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05. októbra 2017. ZŠ
J. A. Komenského žiada o úpravu spolufinancovania projektu „Úspešne v základnej škole“,
nakoľko predpokladaný termín začatia realizácie projektu bol presunutý na január 2018.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 21/:
k zmene uznesenia č. 1473/2017 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 28. septembra 2017 – pokračovanie 35. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05. októbra 2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
návrh je prijatý (č. uznesenia 1583/2017)
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 1512/2017 - projekt ZŠ pohraničná – TE 1629/2017
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu uznesenia č. 1512/2017 z 36.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 15. novembra 2017. ZŠ
pohraničná žiada o úpravu spolufinancovania projektu „V základnej škole úspešnejší“,
nakoľko predpokladaný termín začatia realizácie projektu bol presunutý na január 2018.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 5-0-0-0).
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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Výsledok hlasovania č. 22/:
k zmene uznesenia č. 1512/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 09. novembra 2017 – 1. pokračovanie 36. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15. novembra 2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 6
návrh je prijatý (č. uznesenia 1584/2017)
7. Návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky na rok 2017 výukový bazén ZŠ s VJM práce – TE 1630/2017
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov
na bežné výdavky v rámci rozpočtu Základnej školy s VJM Komárno, Ul. práce 24 na rok
2017. Uznesením č. 1514/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 09. novembra 2017 – 1. pokračovanie 36. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 15. novembra 2017 bola schválená finančná dotácia pre školu
vo výške 7.400 eur na rekonštrukciu strojovne výukového bazénu. Nakoľko sa jedná o bežnú
opravu ZŠ s VJM práce žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov z kapitálových na
bežné výdavky.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 23/:
k návrhu na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci
rozpočtu Základnej školy s vyuč. jaz. Maď., Ul. práce 24 Komárno Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1585/2017)
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8. Žiadosť ZŠ M. Jókaiho s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť
projektu – TE 1688/2017
Mestský úrad Komárno predkladá žiadosť ZŠ M.Jókaiho s VJM o pridelenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ na
roky 2018 – 2020.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK: odporúča schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie (4-0-0-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 24/:
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru
2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o pridelenie
finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1586/2017)
9. Žiadosť ZŠ s VJM práce o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
TE 1689/2017
Mestský úrad Komárno predkladá žiadosť ZŠ s VJM práce o pridelenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ na roky 2018 –
2020.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK: odporúča schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie (4-0-0-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 25/:
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
– Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o pridelenie finančných
prostriedkov na spoluúčasť projektu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
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Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1587/2017)
10. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Mestský
basketbalový klub Komárno – TE 1520/2017
Mestský basketbalový klub Komárno tento rok vstupuje ako obhajca titulu Sixt Alpe
Adria Cup o ktorý bude bojovať so súpermi z Chorvátska, Slovinska, Rakúska, Maďarska,
Česka a Slovenska. Začiatok súťažného ročníka 2017/2018 sprevádzajú klub finančné
problémy a to i rozšírením Alpsko-jadranského pohára a dočasným výpadkom sponzoringu.
Stanovisko športovej komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-1).
Stanovisko rady: doporučuje prerokovanie na MZ (4-0-0-1)
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Výsledok hlasovania č. 26/:
k návrhu na poskytnutie dotácie pre Mestský basketbalový klub Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1588/2017)

O 17.25 hod. Ing. László Stubendek, primátor mesta nariadil prestávku.
Pokračovanie o 17.46 hod.
Prezentácia – prítomných 16 poslancov.

K bodu číslo 6 – Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 – TE 1603/2017 (pôvodný bod číslo 4)
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, vedúci EO
Mestský úrad Komárno predkladá návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na
rok 2018 a nezáväzný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2019, 2020 na
prerokovanie.
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Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia.
Stanovisko FK:
1/ FK požaduje preložiť prehľad o vývoji počtu zamestnancov:
Konkrétne od roku 2014-2018 v členení: 2014, 2015, 2016, 2017 a návrh 2018.
1. mestský úrad,
2. opatrovateľská služba,
3. Mestská polícia,
4. originálne kompetencie - MŠ ,CVČ,ZŠS,
hlasovanie 6-0-0-0.
2/ FK navrhuje vypustiť z návrhu uznesenia bod C;
3/ FK nezaujala stanovisko, či neoddeliteľnou prílohou UMZ bude podrobný rozpis na
podpoložky, alebo rozpis v zúženej forme (0-0-7-0),
4/ FK k samotnému návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a
predbežnému návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2019, 2020 –
nezaujala stanovisko (0-0-6-1).
Stanovisko rady: doporučuje na prerokovanie na MZ (5-0-1-0).
Variant schvaľovania rozpočtu:
Finančná komisia doporučuje prerokovať návrh rozpočtu mesta Komárno v podrobnom
členení - ako je predkladané a schválenie rozpočtu mesta Komárno uznesením a s prílohami
v zúženom členení ako v predchádzajúcich rokoch.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového
rozpočtu mesta Komárno na roky 2018 - 2020 - TE 1682/2017
Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór
/Výsledok hlasovania č. 27/:
k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného
rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1589/2017)
/Výsledok hlasovania č. 28/:
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a predbežný návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2019, 2020 – rozposlaný materiál s
prílohami
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1590/2017)

K bodu číslo 7 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018
TE 1615/2017 (pôvodný bod číslo 5)
Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš, prednosta MsÚ
MÚ Komárno predkladá návrh na prijatie kontokorentného (ďalej len ktk) úveru pre
Mesto Komárno na rok 2018 v nezmenenom limite oproti roku 2017, t.j., vo výške 500.000,eur, slovom: päťstotisíc eur. V roku 2018 vyčerpaná časť kontokorentného úver bude
splatená do konca kalendárneho roka 2018 z bežných príjmov rozpočtu Mesta Komárno.
Uzavretie úverového vzťahu na prijatie ktk úveru sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia
finančnej rezervy za účelom prípadného vyrovnávania časového nesúladu medzi tvorbou
príjmov mesta a potrebou zdrojov na krytie výdavkov mesta v priebehu rozpočtového roka
2018. Účelom ktk úveru je zabezpečenie plynulého financovania bežných výdavkov mesta,
aj v možných prípadoch vzniku nepredvídateľných kalamitných situácií.
Pri príležitosti prieskumu trhu na refinancovanie úverov mesta bolo oslovených šesť
bankových inštitúcií z ktorých ponuku na prefinancovanie ktk úveru predložilo UniCredit
Banka s nasledovnými podmienkami:
a) ú.s. 1M EURIB +0,5% p.a.,
b) poplatok za nedočerpanie vo výške 0,5 %,
c) jednorazový poplatok za poskytnutie úveru 0,5 % zo schváleného objemu úveru,
d) zabezpečenie - zmenka a zmenkové vyhlásenie dlžníka.
V porovnaní so súčasne platnými podmienkami ktoré má mesto uzatvorené v platnej zmluve
o poskytnutí ktk úveru sú tieto výhodnejšie:
a) ú.s. 1M EURIB +0,49% p.a.,
b) poplatok za nedočerpanie vo výške 0,0 %,
c) jednorazový poplatok za poskytnutie úveru 500,- eur, (neplatí pre zmenu podmienok
a splatnosti úveru na základe žiadosti predloženého klientom),
d) zabezpečenie - bez zabezpečenia.
Hodnotiace ukazovatele na porovnanie:
• úroková sadzba viazaná na EURIBOR + marža banky p.a.,
• jednorazový poplatok spojený so spracovaním a poskytnutím úveru,
• poplatok za nečerpanie úveru, resp. záväzková provízia z nevyčerpaného úveru,
• zabezpečovacie podmienky ktk úveru.
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Na základe uvedených skutočností úrad odporúča schváliť prijatie kontokorentného
úveru vo výške 500.000,- eur (slovom päťstotisíc eur) na rok 2018 a podpísanie dodatku na
predlženie splatnosti existujúcej úverovej zmluvy o jeden kalendárny rok s OTP Bankou
Slovensko, a.s., podľa nezmenených súčasne platných podmienok poskytovania
kontokorentného úveru pre Mesto Komárno.
V stanovisku hlavného kontrolóra Mesta Komárno k prijatiu kontokorentného úveru sa
konštatuje, že prijatie kontokorentného úveru na rok 2018 vo výške 500 000 Eur pri dodržaní
zákonných podmienok jeho použitia na vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami v priebehu rozpočtového roka nie je v rozpore s platnou právnou úpravou, § 17
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK zo dňa 29.11.2017: hlasovanie (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: hlasovanie (5-0-1-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O. Gajdáč – ..... dávam poslanecký návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Komárne žiada Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta preveriť, či je uzavretie
dodatku č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere pre samosprávy č. 3005/16/050 zo dňa
22.12.2016 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a so Zákonom o obecnom zriadení
(efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami)“.
/Výsledok hlasovania č. 29/:
k poslaneckému návrhu Mgr. Ondreja Gajdáča – požiadavka hlavnému kontrolórovi,
Mr. Miklósovi Csintalanovi
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1591/2017)
/Výsledok hlasovania č. 30/:
k návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 19
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1592/2017)
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K bodu číslo 8 – Návrh VZN Mesta Komárno č. ...../2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – TE 1604/2017 (pôvodný bod číslo 6)
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, vedúci EO
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobudol účinnosť 01. novembra 2004 a medzičasom
bol viackrát novelizovaný. Návrh VZN je v súlade s Ústavou SR a inými zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmet úpravy
miestneho poplatku nie je upravený v práve Európskej únie. Zákon vymedzuje v § 83 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Splnomocňovacie ustanovenie:
„Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 01. januáru zdaňovacieho obdobia
sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob
a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré
má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.“.
Okresná prokuratúra Komárno podľa § 23 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov podala dňa 23.03.2017 protest prokurátora č. Pd
29/17/4401-6 proti ustanoveniam § 5, § 9 odsek 1, odsek 6, odsek 7, odsek 8, § 10, § 11
odsek 1, odsek 2 VZN č. 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady prijatého MZ v Komárne dňa 15.12.2016, ktoré navrhla zrušiť a nahradiť
ich ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. MZ v Komárne na 33. zasadnutí konanom 18.05.2017 uznesením č.
1270/2017 zobralo na vedomie a vyhovelo Protestu prokurátora č. Pd 29/17/4401-6 zo dňa
23.03.2017. V predloženom materiáli sa navrhujú zmeny a úpravy, ktorých cieľom je zistené
nedostatky napraviť a odstrániť.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na schválenie VZN.
V období medzi zverejnením a zasadnutím MZ predkladateľ odstránil gramatické a štylistické
chyby návrhu VZN po predchádzajúcej konzultácii s AK Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD.
Obsahovej a významovej stránky návrhu VZN sa tieto zmeny netýkajú. Dňa 04.12.2017 bolo
doručené podanie Útvaru hlavného kontrolóra. K podaniu zaujalo Právne oddelenie MsÚ
Komárno stanovisko zo dňa 06.12.2017. AK Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. sa k podaniu
ÚHK do doby uzatvárania materiálu nevyjadrila.
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na schválenie VZN (hlasovanie: 4-0-1-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na schválenie VZN (5-0-1-0).
/Výsledok hlasovania č. 31/:
k návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 15
Proti: 1
Zdržal sa: 6
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Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. VZN 14/2017)
/Výsledok hlasovania č. 32/:
k prerušeniu 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – pokračovanie
20.12.2017 (streda) o 13.00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 5
Proti: 5
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1593/2017)
/Výsledok hlasovania č. 33/:
k prerušeniu 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – pokračovanie
21.12.2017 (štvrtok) o 13.00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 12
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1594/2017)

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno na základe uznesenia č.
1594/2017 o 20.01 hod. prerušil 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne,
a pokračovanie určil na budúci týždeň 21. decembra 2017 (štvrtok) so začiatkom o
13.00 hod..

Overovatelia

Mgr. Károly Less

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

Ing. Zoltán Bujna

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

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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ZÁPISNICA
z pokračovania 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného
dňa 21. decembra 2017

pokračovanie 37. 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. 1497/2017 z rokovania 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný deň t.j. 21. december 2017 so
začiatkom o 13.00 hod. Budeme pokračovať teda v zmysle tých bodov programu, ktoré
zastupiteľstvo schválilo.
Neprítomní – ospravedlnení: MUDr. Tibor Bastrnák, JUDr. Éva Hortai.
Neskorší príchod hlásili: Zsolt Feszty, Mgr. György Batta, JUDr. Štefan Bende, MUDr.
Anton Marek, MUDr. Zoltán Benyó.
Ďalší prítomní:

- 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: 14. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ
je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Zsuzsanna Molnár.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Mgr. Károly Less (pôvodne schválený),
- JUDr. Margit Keszegh (navrhol Dávid Kovács).

/Výsledok hlasovania č. 34/:
k návrhu overovateľov – Mgr. Károly Less a JUDr. Margit Keszegh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 14
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Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1595/2017)

L. Stubendek – ..... dnes sme na základe prijatého návrhu mali začať rokovaním bodu
školstva. Vzhľadom na to, že tam nastala nejaká zmena, poprosím pána vedúceho, aby
o tom informoval vážené MZ.

K bodu číslo 5 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach (pôvodný bod číslo 3)
3. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
TE 1626/2017
J. Bajkai – ..... vážený pán primátor, vážené MZ. Na minulom zasadnutí sme rokovali bod –
Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017 – TE
1626/2017. Obidve školy svoje žiadosti stiahli, preto by som požiadal prerokovanie tohto
bodu stiahnuť z rokovania.
Materiál stiahnutý z rokovania !!!

K bodu číslo 9 – Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov
Komárno na roky 2018-2020 – TE 1611/2017 (pôvodný bod číslo 8)
Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga, riaditeľka
Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov
Komárno predložila upravený návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 v zmysle požiadavky FK
zo dňa 29.11.2017 na prerokovanie a schválenie.
Stanovisko FK: predložiť na jednanie rady dôvodovú správu ohľadne požadovanej dotácie
od mesta. Komisia doporučila postúpenie materiálu na ďalšie jednanie. Hlasovanie o návrhu
rozpočtu nebolo.
Stanovisko rady: hlasovanie o postupe na ďalšie jednanie MZ (4-0-0-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 35/:
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky
2018 – 2020 – II. variant ( podľa predloženého rozpočtu rozpočtovej organizácie)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 15
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Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1596/2017)

K bodu číslo 10 – Návrh rozpočtu pírspevkovej organizácie Mestské kultúrne
strediskona roky 2018-2020, TE-1612/2017 (pôvodný bod číslo 9)
Predkladateľ: Vargová Anna, riaditeľka
Anna Vargová, riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Komárno predložila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 - 2020 na prerokovanie
a schválenie na zasadnutí MZ.
Stanovisko FK: II. variant v zmysle požiadavky MsKS (5-0-0-0), doporučuje prijať návrh na
uznesenie.
Doporučenie FK: MsÚ má nájsť zdroje krytia podľa požiadavky MsKS.
Požiadavka FK: MsKS doplní a predloží podrobný rozpis zvýšených položiek v zmysle
svojho návrhu.
Stanovisko rady: Hlasovanie o postupe na ďalšie jednanie MZ (4-0-0-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 36/:
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na
roky 2018 – 2020 – I. variant (podľa predchádzajúcej dohody), bežné výdavky –
371.025,- eur. ( rozposlané)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
návrh je prijatý (č. uznesenia 1597/2017)

K bodu číslo 11 – Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na
roky 2018/2020 – TE 1613/2017 (pôvodný bod číslo 10)
Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš, riaditeľ organizácie
Mgr. Tomáš Nagy riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil
upravený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018–2020 na prerokovanie
a schválenie na zasadnutí MZ v zmysle požiadavky FK zo dňa 30.11.2017.
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Stanovisko FK: postúpiť na jednanie rady (5-0-0-0) FK doporučuje, aby z čiastky športového
fondu na rok 2018, bola polovica pridelená organizácii COMORRA SERVIS t.j. 130 tis. eur.
Požiadavka FK: na jednanie rady predložiť návrh organizácie na úsporu nákladov.
Stanovisko rady: Hlasovanie o ďalšom postupe na jednanie MZ (4-0-0-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... hlasovanie bude teraz len o rozpočte, ktoré bolo schválené na minulom
zasadnutí. Rokovať nebudeme o žiadnych podrobnostiach, lebo sme od pána riaditeľa
nedostali žiaden rozpis. Teda nič sa nemení. Keby sme to stiahli z rokovania, tým by sme nič
nedocielili. Hlasovať budeme len o rámcovej sume. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 37/:
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018 - 2020
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1598/2017)

K bodu číslo 12 – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN číslo 11/2015
(pôvodný bod číslo 11)
Predkladateľ: Mgr. Bajkai János, vedúci odboru
1. Cykloturistický klub Slobodní pútnici – TE 1625/2017
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že vydanie propagačného letáku „Kalendár
podunajských vytrvalostných cyklotúr 2018/Dunamenti kerékpáros teljesítménytúrák 2018“
prispieva k zvýšeniu návštevnosti mesta Komárno a okolia, a tým prispeje k rozvíjaniu CR vo
výške 900,- eur.
Stanovisko komisie KMSaCR: doporučuje schváliť poskytnutie FP (5-0-1-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť poskytnutie FP vo výške 900,- eur (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 38/:
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno – Varianta 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
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Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: ,
návrh je prijatý (č. uznesenia 1599/2017)
2. Generation C Media, s.r.o. – TE 1687/2017
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že vývoj web aplikácie za účelom
propagácie Mesta Komárno s pracovným názvom VisitKomárno.eu prispieva k zvýšeniu
návštevnosti mesta Komárno a okolia, a tým prispeje k rozvíjaniu CR vo výške 2000,- eur.
Stanovisko komisie KMSaCR: doporučuje schváliť poskytnutie FP (5-0-1-0).
Stanovisko rady: členovia rady nezaujali stanovisko k predloženému materiálu (4-0-1-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 39/:
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta
Komárno – Variant 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1600/2017)

K bodu číslo 13 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach (pôvodný bod číslo 12)
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta, vedúca OSM
1. TIDLY real estate s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku – TE 1474/2017
Predmet žiadosti: predaj pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere 197 m2,
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017, vedenej na LV č. 6434
v k.ú. Komárno (Roľníckej školy). Jedná sa o pozemok vedľa nehnuteľností bývalého areálu
Doprastav v ich vlastníctve, LV č. 283. Pozemok, ktorý je predmetom kúpy je priamo priľahlý
k pozemku p.č. 3961, na ktorej sa nachádzajú existujúce príjazdové cesty do areálu a na
parkovacie plochy areálu. Spoločnosť plánuje rozšírenie prístupových ciest a počtu
parkovacích miest pre zamestnancov. Žiadatelia navrhujú pozemok odpredať za cenu vo
výške 50% z BDÚ, t.j. 17,25 eur/m2.
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Cena podľa BDÚ: 34,50 eur/m2.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy komunikácie, na pozemku sa nachádza odvodňovací jarok
a autobusová zastávka, ktoré musia byť zachované.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: pomer hlasovania (2-0-4-0).
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: pozmeňujúci návrh FK, 100% BDÚ, doporučuje schváliť
pozmeňujúci návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017:
pozmeňovací návrh FK: pomer hlasovania (3-0-2-0).
podľa žiadosti: pomer hlasovania (1-0-3-1).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 40/:
k žiadosti o predaj pozemku – pozmeňujúci návrh FK – 100% BDÚ
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 15
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1601/2017)
2. Ing. R. L. a Ing. R. L. - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1556/2017
Predmet žiadosti: predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4088/2 o výmere
77 m2, záhrada, vytvorenej geometrický plánom č.35974672-279/2017, z parcely registra „E“
č. 3783/171, vodná plocha, o celkovej výmere 286 m2, vedenej na LV č. 11737 v k.ú.
Komárno (Hadovská cesta). Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza vedľa pozemkov, parc.
reg. „C“ č. 4088/1 a 4081/1,2 a 3 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý chce na parcele, ktorá je
predmetom žiadosti, vytvoriť prísupovú cestu k svojim pozemkom. Žiadaný pozemok bol
ohradený ešte pôvodnými majiteľmi susedných nehnuteľností. Noví majitelia majú záujem
o právne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý právne prešiel do vlastníctva
mesta Komárno až Rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte č. j. X-56/2017-44
zo dňa 26.07.2017 a pôvodné parcely registra „E“ č. 3788, 3789, 3790 a 3791 boli zlúčené
do parcely reg. „E“ č. 3783/171 vedenej na LV č. 11737, vo výlučnom vlastníctve mesta
Komárno.
Cena podľa BDÚ: 37,80 eur/m2
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa platného územného plánu
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane
občianskej vybavenosti miestneho významu (A1). Nie je v rozpore s UPN.
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Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-1-0).
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 6.12.2017: pomer hlasovania (3-0-2-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 41:
k žiadosti o predaj časti pozemku – 100% BDÚ
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1602/2017)
3. T. P., Mgr. M. T., Mgr. R. S. - Žiadosť o predaj pozemku TE-1617/2017
Predmet žiadosti: predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4088/4 o výmere
2 m2, záhrada, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4089/2 o výmere 36 m2, zastavané
plochy a nádvoria, , novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4090/2 o výmere 13 m2, záhrada
vytvorenej geometrický plánom č.35974672-279/2017, z parcely registra „E“ č. 3783/171,
vodná plocha, o celkovej výmere 286 m2, vedenej na LV č. 11737 v k.ú. Komárno (J.
Baranyaiho). Uvedené pozemky sú priľahlé pozemky k rodinnému domu so súp.č. 2746
vedeného na LV č. 13245 vo vlastníctve žiadateľov, a zároveň prístupovou cestou
k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 13245. Žiadaný pozemok bol ohradený ešte
pôvodnými majiteľmi nehnuteľností. Noví majitelia majú záujem o právne usporiadanie
vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý právne prešiel do vlastníctva mesta Komárno až
Rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte č. j. X-56/2017-44 zo dňa 26.07.2017 a
pôvodné parcely registra „E“ č. 3788, 3789, 3790 a 3791 boli zlúčené do parcely reg. „E“ č.
3783/171 vedenej na LV č. 11737, vo výlučnom vlastníctve mesta Komárno.
Cena podľa BDÚ: 37,80 eur/m2, 40% z BDÚ = 15,12 eur/m2.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa platného územného plánu
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane
občianskej vybavenosti miestneho významu (A1). Nie je v rozpore s UPN.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 30.11 2017: pomer hlasovania (3-0-2-0).
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: pomer hlasovania (5-0-1-0).
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 06.12.2017: pomer hlasovania (3-0-2-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 42/:
k žiadosti o predaj časti pozemku – 40% BDÚ
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1603/2017)
4. Orange Slovensko a.s. – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – TE 1593/2017
66291/2017 – Orange Slovensko, a.s., IČO: 356 97 270, so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava, žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 4368 BR - BSC Komárno zo dňa 31. 12.
2012, nakoľko ku dňu 31.12.2017 končí jej platnosť.
Predmet žiadosti: nájom nebytových priestorov, dvoch miestností a časť strechy o výmere
30 m2 obytného domu so súpisným číslom 873 na pozemku parcely reg. „C“ č. 3968,
vedenom na LV č. 6434 v k.ú. Komárno nachádzajúcej sa na adrese Ul. roľníckej školy
v Komárne (bývala budova OSP). Žiadateľ v obytnom dome a na časti strechy má
umiestnené zariadenia, stroje, iné technológie a predmety potrebné na prevádzkovanie
elektronickej komunikačnej siete. Pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú,
od 01.08.2008 do 31.12.2012 a predĺžená na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2017.
Cena nájmu bola stanovená vo výške 3.983,30 eur/rok.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch malopodlažných včítane
občianskej vybavenosti miestneho významu (A2). Nie je to v rozpore UPN.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh MsÚ na uznesenie.
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 43/:
k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1604/2017)
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5. D. R. – Žiadosť o predaj pozemku – TE 1618/2017
Predmet žiadosti: predaj pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 10279/11 o výmere
380 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50984829-9/2017, vedenej
na LV č. 6434 v k.ú Komárno. Žiadatelka je vlastníkom prevádzkovej budovy so súp.č. 47,
ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg. “C“ č. 10280. Žiadaný pozemok je priľahlý
pozemok, na ktorom by žiadatelka chcela vybudovať parkovisko, bezbarierový vstup.
Žiadaná kúpna cena pozemku: podľa priloženého znaleckého posudku.
Cena pozemku podľa BDÚ: je 19,60 eur/m2.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v krajinnom prostredí
– vodné a zimné športy (E2), max. koeficient zastavania 10%, min. koeficient zelene 80%.
plánované využitie (parkovanie a vstup) nie je v rozpore s ÚPN.
Stanovisko úradu: kúpna cena pozemku podľa priloženého znaleckého posudku č.
116/2017, je prijateľná, nakoľko novovytvorená parcela reg. „C“ č. 10279/11 o výmere 380
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50984829-9/2017, vedenej na LV
č. 6434 v k.ú Komárno je priľahlí pozemok k prevádzkovej budove so súp.č. 47, ktorý sa
nachádza na pozemku parc. reg. “C“ č. 10280 a ktorej vlastnícke práva prešli 21.06.2017 na
žiadateľku, pričom stotožňuje s pozmeňujúcim návrhom finančnej komisie.
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: doporučuje schváliť pozmeňujúci návrh FK (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: doporučuje schváliť pozmeňujúci návrh FK (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 44/:
k žiadosti o predaj pozemku - pozmeňujúci návrh FK
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1605/2017)
6. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe
COMORRA SERVIS a majetku Mesta Komárno do nájmu KFC Komárno, občianske
združenie, so sídlom Športová č. 1, 945 01 Komárno – TE 1619/2017
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa platného územného plánu
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy športu (D1). Nie je v rozpore s UPN.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie po vyjasnení podmienok
vysporiadania technického zhodnotenia majetku rozpísaných v bode 2/7, ktoré môžu pôsobiť
v budúcnosti, zatiaľ nepredvídané riziká, resp. veľkú finančnú záťaž pre prenajímateľa –
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mesta Komárno.
Stanovisko FK zo dňa 30.11 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-1-0). FK
žiada pozvať budúceho nájomcu na radu pri MZ.
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: hlasovali o postúpení materiálu do MZ (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 45/:
k návrhu MsÚ na uznesenie na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta
Komárno a majetku mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS do nájmu
športovému klubu KFC Komárno, občianske združenie, so sídlom Športová č. 1, 945
01 Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1606/2017)
7. SSM Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1621/2017
Predmet žiadosti: o prenájom časti pozemku o výmere 1,5 m2, z parcely registra „C“ č. 717,
ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom umiestnenia
informačného, reklamného zariadenia v tvare „V“.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch viacpodlažných včítane
občianskej vybavenosti miestneho významu (A3). UPN sa nezaoberá s reklamnými
zariadeniami, umiestnenie má byť v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona
a cestného zákona.
Stanovisko OSM: neschvaľuje prenájom horeuvedeného pozemku, nakoľko žiadateľ
nedoložil stanovisko od Dopravného inšpektorátu PZ v Komárne. V zmysle odporúčania
komisií mesto by malo vypracovať zásady uloženia reklamných zariadení. OSM až do
schválenia týchto zásad neodporúča prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných
zariadení. Predmetná žiadosť bola zaslaná na posúdenie k hlavnému architektovi Mesta
Komárno, v ktorom neodporúča pozemky prenajímať na reklamné plochy. Navrhujeme
vypracovať Zásady o umiestnení reklamných zariadení.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť alt. č. 1 - neschvaľuje
Stanovisko KRM zo dňa 27.11.2017: Alternatíva č.1 – neschvaľuje (3-0-3-0), Alternatíva č.
2 – podľa žiadosti (0-4-2-0).
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: Alternatíva č.1 – doporučuje schváliť návrh (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: Alternatíva č.1 – neschvaľuje (4-0-1-0), Alternatíva č. 2
- podľa žiadosti (0-0-5-0).
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 46/:
k žiadosti o prenájom pozemku – Alternatíva č. 1, neschvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1607/2017)
8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
– TE 1622/2017
Predmet žiadosti: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so
súp. č. 1142 na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou 297,01 m², pre
kancelárske účely. Jedná sa o zrekonštruované kancelárie ľavého krídla 1. nadzemného
podlažia Župného domu v Komárne na základe projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom zložení :
1.08 kancelária – 22,39 m², 1.15 kancelária – 24,69 m², 1.19 kancelária – 30,84 m²,
1.20 kancelária - 30,75 m², 1.21 kancelária – 26.56 m², 1.22 kancelária – 17,73 m²,
1.23 kancelária – 28,66 m², 1.24 kancelária – 30 m²
Spoločné priestory 1.07 kuchynka + chodba – 22,77 m², 1.09 chodba – 16,06 m², 1.10
chodba - 46,56 m².
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu tento
pozemok je určený pre zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v
malopodlažných a viacpodlažných objektoch (C1). Je v súlade s UPN.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh úradu na uznesenie.
Stanovisko FK zo dňa 30.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 47:
k prenájmu nebytových priestorov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 15
Za: 14
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1608/2017)
9. COM-therm, spol. s r.o. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – TE 1623/2017
Predmet žiadosti: zriadenie vecného bremena na pozemky parcely registra „C“ č. 2249/3
a 2249/2, ostatné plochy, vedené na LV č. 6434, v zmysle geometrického plánu č. 217/2017
na vyznačnie práva uloženia inžinierskych sietí, nakoľko pod vyššie uvedenými pozemkami
sú umiestnené teplovody a iné inžinierske siete, ktoré tvoria súčasť energetického systému
v správe žiadateľa. Pri prevode obchodného podielu a majetku tepelného hospodárstva
z vlastníctva mesta v roku 2003 (uzn.159/2003, 160/2003, 165/2003) ostali tieto parcely
v majetku mesta Komárno, aj keď slúžia pre účely tepelného hospodárstva a nachádzajú sa
v areáli centrálneho tepelného zdroja na Palatínovej ulici. Žiadateľ je držiteľom povolenia č.
2006T 0305 na podnikanie v energetike, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
a zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a TÚV pre obyvateľov mesta Komárno. Ide o vecné
breneno vyplývajúce zo zákona (§ 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike).
Poznámky:
Znaleckým posudkom č. 243/2017 zo dňa 23.11.2017, vyhotoveným Ing. Tiborom Szaboóm,
znalcom v odbore stavebníctvo, boli ohodnotené parcely, ktoré sú predmetom žiadosti, spolu
s ďalšími parcelami, ktoré žiadateľ využíva v rámci svojej činnosti pre účely tepelného
hospodárstva. MsÚ navrhuje prevod týchto nehnuteľností do vlastníctva žiadateľa, nakoľko
tvoria súčasť energetického systému, za všeobecnú hodnotu stanovenú vyššie uvedeným
znaleckým posudkom.
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy zariadení energetiky a telekomunikácie (M2). Nie je to
v rozpore s UPN.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť Alternatívu č.3 návrhu uznesenia.
Stanovisko FK zo dňa 30.11 2017: pomer hlasovania (0-0-5-0). Komisia nehlasovala zvlášť
o jednotlivých návrhoch na uznesenie. FK žiada k materiálu priložiť správu z kontroly
Hlavného kontrolóra vo veci predmetných parciel.
Stanovisko KRM zo dňa: 27.11.2017: Alternatíva č.1 - podľa žiadosti (2-0-4-0), Alternatíva
č. 2 – návrh na uznesenie podľa úradu (1-0-5-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: doporučuje schváliť Alternatíva č. 3 (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
I. Andrsukó – ..... mam procedurálny návrh, keby som mohol požiadať, tak najprv
hlasujme o Alternatíve č. 3 .....

/Výsledok hlasovania č. 48/:
k žiadosti o zriadenie vecného bremena – Alternatíva č. 3, podľa znaleckého posudku
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1609/2017)

O 15.32 hod. Mgr. Béla Keszegh nariadil 15 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 15.50 hod.

Prezentácia – prítomných 14 poslancov.

K bodu číslo 14 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie – TE-1683/2017 (pôvodný bod číslo 13)
Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór
Predmet kontroly: dodržiavanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na
úseku hospodárenia so zvereným majetkom mesta, vedenia účtovníctva, plnenia a čerpania
rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a kontrola plnenia opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov pri predchádzajúcej NFK č. 5/ÚHK/2014 u kontrolovaného subjektu
COMORRA SERVIS Komárno, IČO: 44 191 758.
M. Csintalan – ..... z tejto kontroly by som chcel stiahnuť prerokovanie kontroly
COMORRA SERVIS, lebo na jeho prerokovaní by chcel byť prítomný aj pán riaditeľ.....

O 15.56 hod. prišiel poslanec Mgr. György Batta.

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 49/:
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 01.12.2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1610/2017)
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K bodu číslo 15 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1.
polrok 2018 – TE-1680/2017 (pôvodný bod číslo 14)
Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu raz
za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Predložený návrh
kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke Mesta Komárno
od 27.11.2017. Pripomienky a návrhy bolo možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra
Mesta Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno pred prerokovaním návrhu v
Mestskom zastupiteľstve Komárno v termíne do 08.12.2017.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 50/:
k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1611/2017)

K bodu číslo 16 – Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach (pôvodný bod číslo 15)
Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna, vedúca SaSO
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na
sociálne a zdravotné účely - Charita Komárno n.o. – TE-1595/2017
67309/46365/OSV/2017 – Charita Komárno, n.o., so sídlom Jókaiho ul. 6, 945 01
Komárno, IČO: 42052980, žiada o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely v rámci aktivity „Podaj pomocnú ruku človeku
žijúcemu na ulici“ na nákup jednorazového plastového riadu a taktiež hygienických
a ochranných pomôcok pre ľudí zapojených do projektu. Cieľom aktivity je zabezpečenie
teplej stravy raz denne trikrát do týždňa v hygienicky nezávadných obaloch ľuďom žijúcim na
ulici počas zimných mesiacov. Plánované trvanie aktivity je od 20.11.2017 do 15.3.2018.
Strava bude poskytovaná v hygienických jednorazových obaloch na základe evidenčnej
kartičky a pri dodržiavaní ochranných pomôcok pri výdaji jedla zo strany poskytovateľov na
mieste určenom po dohode s mestom Komárno. Žiadajú finančnú dotáciu v celkovej výške
300,- eur. Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne
a zdravotné účely.
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Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie zo dňa 27.11.2017: navrhuje schváliť pozmeňujúci návrh komisie
a schváliť dotáciu do výšky nevyčerpaných financií z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno pre sociálne a zdravotné účely t.j. 610,- eur (8-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 6.12.2017: odporúča na prerokovanie do MZ (4-0-0-1).
/Výsledok hlasovania č. 51/:
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotné účely – Alternatíva 1 – 300,- eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
návrh je prijatý (č. uznesenia 1612/2017)

K bodu číslo 17 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach (pôvodný bod číslo 16)
Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna, vedúca SaSO
1.

Žiadosť o prenájom bytu – D. K. – TE 1597/2017

/Výsledok hlasovania č. 52/:
k návrhu na prenájom mestského bytu s výnimkou – Alternatíva 1, schvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1613/2017)
2.

Žiadosť o prenájom bytu – Sz. E. – TE-1598/2017

/Výsledok hlasovania č. 53/:
k návrhu na prenájom mestského bytu s výnimkou – Alternatíva 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1614/2017)
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3.

Žiadosť o prenájom bytu – M. J. – TE-1599/2017

/Výsledok hlasovania č. 54/:
k návrhu na prenájom mestského bytu s výnimkou – Alternatíva 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1615/2017)
4.

Žiadosť o prenájom bytu – R. S. – TE-1600/2017

/Výsledok hlasovania č. 55/:
k návrhu na prenájom mestského bytu s výnimkou – Alternatíva 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1616/2017)

K bodu číslo 18 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže (pôvodný
bod číslo 17)
Predkladateľ: Mgr. Bajkai János, vedúci OŠKaM
1.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno – TE-1631/2017
/Výsledok hlasovania č. 56/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času –
Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1617/2017)
2.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno – TE-1632/2017
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/Výsledok hlasovania č. 56/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1618/2017)
3.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64,
Komárno – TE-1633/2017
/Výsledok hlasovania č. 57/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64,
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1619/2017)
4.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno –TE 1634/2017
/Výsledok hlasovania č. 58/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1620/2017)
5.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno – TE 1635/2017
/Výsledok hlasovania č. 59/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1621/2017)
6.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29,
Komárno – TE 1636/2017
/Výsledok hlasovania č. 60/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul.
29, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1622/2017)
7.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul.
Komáromi Kacza 33 , Komárno – TE 1637/2017
/Výsledok hlasovania č. 61/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul.
Komáromi Kacza 33, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1623/2017)
8.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – TE 1638/2017
/Výsledok hlasovania č. 62/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
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Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1624/2017)
9.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1,
Komárno – TE 1639/2017
/Výsledok hlasovania č. 63/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1,
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1625/2017)
10.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38,
Komárno – TE 1640/2017
/Výsledok hlasovania č. 64/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38,
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1626/2017)
11.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru
16, Komárno – TE 1641/2017
/Výsledok hlasovania č. 65/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru
16, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1627/2017)
12. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno Nová Stráž – TE 1642/2017
/Výsledok hlasovania č. 66/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1,
Komárno – Nová Stráž
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1628/2017)
13. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž – TE1643/2017 – NEPREROKOVANÉ
14.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno – TE 1644/2017
/Výsledok hlasovania č. 68/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1629/2017)
15.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – TE 1645/2017
/Výsledok hlasovania č. 69/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1630/2017)
16.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy J. A. Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno –TE-1646/2017
/Výsledok hlasovania č. 70/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1631/2017)

vzdelávania

Základnej

školy

J.

A.

17.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno - TE1647/2017
/Výsledok hlasovania č. 71/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho
s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno –
Komárom
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1632/2017)
18.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno – TE-1648/2017
/Výsledok hlasovania č. 72/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1633/2017)
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19.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – TE-1649/2017
/Výsledok hlasovania č. 73/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1634/2017)
20.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno – TE-1650/2017
/Výsledok hlasovania č. 74/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul.
1, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1635/2017)
21.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno – TE-1651/2017
/Výsledok hlasovania č. 75/:
k návrhu Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy –
Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1636/2017)
22.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno – TE-1653/2017
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/Výsledok hlasovania č. 76/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1637/2017)
23.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno - TE 1654/2017
/Výsledok hlasovania č. 77/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1638/2017)
24.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno – TE
1655/2017
/Výsledok hlasovania č. 78/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1639/2017)
25.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno – TE 1656/2017
/Výsledok hlasovania č. 79/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1640/2017)
26.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno – TE 16572017
/Výsledok hlasovania č. 80/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1641/2017)
27.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno – TE
1658/2017
/Výsledok hlasovania č. 81/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánová ul. 29, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1642/2017)
28.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33,
Komárno – TE 1659/2017
/Výsledok hlasovania č. 82/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy – Óvoda, Ul. Komáromi Kacza
33, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1643/2017)
29. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – TE 1660/2017
/Výsledok hlasovania č. 83/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1644/2017)
30. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno – TE
1661/2017
/Výsledok hlasovania č. 84/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1645/2017)
31.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno – TE
1662/2017
/Výsledok hlasovania č. 85/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1646/2017)
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32.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
– TE 1663/2017
/Výsledok hlasovania č. 86/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1647/2017)
33.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
–TE 1664/2017
/Výsledok hlasovania č. 87/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová
Stráž
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1648/2017)
34.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž – TE 1665/2017
/Výsledok hlasovania č. 88/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1649/2017)
35. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Vodná ul. 29, Komárno – TE 1666/2017

Zápisnica z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14. decembra 2017
- pokračovanie z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. decembra 2017
55

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
/Výsledok hlasovania č. 89/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1650/2017)
36.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – TE 1667/2017
/Výsledok hlasovania č. 90/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1651/2017)
37.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno – TE 1668/2017
/Výsledok hlasovania č. 91/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 1652/2017)
38.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno - TE 1669/2017
/Výsledok hlasovania č. 92/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1653/2017)
39.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno – TE
1670/2017
/Výsledok hlasovania č. 93/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1654/2017)
40.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – TE 1671/2017
/Výsledok hlasovania č. 94/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1655/2017)
41.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno –
TE 1672/2017
/Výsledok hlasovania č. 95/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1656/2017)
42.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola,
Letná ul. 12, Komárno – TE 1673/2017
/Výsledok hlasovania č. 96/:
k návrhu Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy – Művészeti
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1657/2017)

K bodu číslo 19 – Návrh úpravy štatútu Mestskej polície v Komárne – TE 1601/2017
Predkladateľ: Alexander Tóth, náčelník MP
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 97/:
k návrhu Štatútu Mestskej polície v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1658/2017)

K bodu číslo 20 – Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste
Komárno od 01.01.2018 do 31.12.2018 –TE 1679/2017
Mesto Komárno spracovalo analýzu za účelom riešenia mestskej hromadnej dopravy
v meste Komárno. Na základe spracovanej analýzy a výkazu výkonov mestskej autobusovej
linky za obdobie január – apríl 2017 (iba soboty) vyplýva, že linku č. 8, premávajúcu v sobotu
využíva min. počet t.j. 106 cestujúcich s tržbou 24,35 eur za obdobie 4 mesiacov t.j. tržba na
jeden km je v sume 0,051 eur a počet prepravovaných osôb za sledované obdobie za jeden
deň je to na linke č. 8 - 0,9 osôb. Z nízkeho počtu prepravovaných osôb vyplýva nízka tržba
čo má za následok vyššiu potrebu finančnej kompenzácie mesta na uvedenú službu
z rozpočtu mesta. (viď tabuľka č. 1) Z hľadiska nízkeho využitia spojov na tejto linke a tým
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pádom vyššej finančnej úhrady mesta za nevyužívané služby navrhujeme zrušenie spojov na
linke č. 8 (iba v sobotu). V tabuľke je analyzovaná linka MHD č. 8 za obdobie január – apríl,
mimo letných prázdnin z dôvodu eliminácie skreslenia údajov, mimo obdobia s najnižším
využitím autobusovej dopravy.
Na základe výstupov z GPS dopravcu navrhujeme optimalizovať cestovné poriadky
v prospech rýchlosti dopravy cestujúcich, aby boli správne rozložené medzičasy na
jednotlivých zastávkach. Jedná sa o zmeny na linkách č. 2, 3, 8. Súpis zmien v cestovných
poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, a.s. s platnosťou od 01.
januára 2018 do 31.12.2018 je uvedený v tabuľke č. 2. Zrušenie spojov premávajúcich
v sobotu na linke č.8 a optimalizácia cestovných poriadkov bude mať dopad na platný
cestovný poriadok a na ubehnuté km a navrhujeme zmeny v cestovnom poriadku vykonať na
základe návrhu spracovaného ARRIVA a.s. Nové Zámky.
Stanovisko Komisie ŽP,VPaD zo dňa 28.11.2017: doporučuje schváliť návrh (7-0-0-0).
Stanovisko FK zo dňa 29.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
Stanovisko rady zo dňa 06.12.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 98/:
na vykonanie zmeny v premávke mestskej autobusovej dopravy na území mesta
Komárno od 01. januára 2018 do 31. decembra 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1659/2017)

K bodu číslo 21 – Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií –
TE 1605/2017
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR
Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akcií k 20.11.2017“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009. Informácie,
t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú
obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko KRM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-1-0).
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0).
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Stanovisko rady: doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (3-0-2-0).
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Szabó – .... mal by som poslanecký návrh, o ktorom sme sa už aj rozprávali, že keď
tento rok sa nám nepodarí dokončiť určité investičné akcie, tak tie akcie spolu s finančným
krytím treba preložiť na ďalší rok. Samozrejme čo sa týka uznesenia všetko zostáva, lebo
toto nie je pozmeňujúci návrh, ale zvlášť poslanecký návrh na toto a aj by som to prečítal:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
zaradenie odsúhlasených, ale nezrealizovaných investičných akcií v roku 2017 do
rozpočtu roka 2018. Nevyčerpať odsúhlasené finančné zdroje na nezrealizované
investičné akcie v roku 2017. Presunutie nevyčerpaných zdrojov nezrealizovaných
investičných akcií v roku 2017 pri zostavení záverečného účtu za rok 2017 do
investičného fondu mesta,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.“

/Výsledok hlasovania č. 99/:
k poslaneckému návrhu Ing. Bélu Szabóa
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 1660/2017)
/Výsledok hlasovania č. 100/:
k návrhu na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1661/2017)
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K bodu číslo 22 – Predkladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie – návrh na
vyradenie nedokončených investícií a ich odpísanie – TE 1614/2017
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR
Inventarizačná komisia pri vykonaní riadnej inventarizácie účtu 042 – Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku zistila, že uvedený účet obsahuje množstvo položiek
charakteru nedokončenej investície. Počas inventarizácie komisia vedela identifikovať
značnú časť z uvedených položiek v celkovej výške 689.161,85 eur. Veľkou
pravdepodobnosťou tieto investície boli realizované v rokoch 1993 až 2002 a značná časť
bola odpredaná, chýbajú o nich písomné doklady. Na MsÚ už nepracujú zamestnanci, ktorí
by vedeli presne identifikovať uvedené investície. Niektoré investície vznikli v období
delimitácie z mestských národných výborov na mestské úrady. Na uvedený majetok do
výšky 635.837,37 eur je tvorená opravná položka.
Navrhujeme vyradiť zmarené investície – vo výške 689.161,85 eur nie je reálna
možnosť ich identifikácie a zaradenia do majetku. Vzhľadom na uvedené je potrebné
uvedené projekty odpísať, ako zmarené investície, aby bolo zabezpečené verné a pravdivé
zobrazenie majetku podľa zákona o účtovníctve a tak zreálniť hodnotu majetku nakoľko aj
táto účtovná položka vchádza do hodnoty majetku. Túto požiadavku zdôrazňujú opakovane
aj audítorské spoločnosti pri vykonaní auditu.
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-1-0).
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (3-0-2-0).
/Výsledok hlasovania č. 101/:
na vyradenie nedokončených - zmarených investícií
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 1662/2017)

K bodu číslo 23 – Informatívna správa o stave obnovy miestnych komunikácií
v Komárne – TE 1693/2017
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
V roku 2017 z pätnástich miestnych komunikácií celkovej plochy 63 tis. m2 sa
obnovili všetky ulice, ktoré neboli dotknuté výmenou inžinierskych sietí, resp. aj dve ulice,
Nám. M. R. Štefánika, a ul. Biskupa Királya, na ktorých boli vymenené aj inžinierske siete,
(plynovod a verejný vodovod vrátane ich prípojok). Celková výmera obnovy miestnych
komunikácií v roku 2017 dosiahla cca 60 tis. m2. Dokončenie ul. Eötvösovej (jedná o úsek
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cca 200m od ul. Špitálskej k Záhradníckej ulici) z dôvodu realizácie výmeny plynovodu SPP
- Distribúciou, a.s. Bratislava v roku 2018 sa posúva na jar v roku 2018. Ul. Jókaiho podľa
harmonogramu prác v zmysle Dodatku č.1. k Zmluve o dielo medzi Mestom Komárno a so
zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. zo dňa 14.11.2017, vzhľadom na technickú náročnosť
obnovy a na to, že dielo aj kvôli prácam SPP - Distribúcia a.s. Bratislava zhotoviteľ
EUROVIA SK, a.s. Košice nemohol dokončiť v tomto roku, bude obnovená tiež v roku 2018,
- najneskoršie podľa Dodatku č.1 k ZoD do 30.06.2017. Čo sa týka nákladov diela obnovy
MK, z dôvodu výskytu nepredvídaných naviac prác, resp. výskytu aj menej prác, realizačné
náklady na zhotovenie diela podľa Dodatku č. 1 k ZoD, zo dňa 14.11.2017 so zhotoviteľom
predstavujú celkové náklady: bez DPH: 1.563.178,87 eur, DPH: 312.638,37 eur, s DPH:
1.875.812,24 eur. V porovnaní s pôvodnou cenou podľa podľa ZoD so zhotoviteľom
1.694.000,- eur s DPH, rozdiel činí 181.812,24 eur, čo je 10,73% navýšenie pôvodnej ceny,
čo vzhľadom na charakter prác sa môže považovať za prijateľný. (informácia o naviac
prácach - po znížení o menej práce - sa nachádza v samostatnej prílohe tejto správy –
schvaľovací protokol stavebnej zmeny č. 1 a 2.).
Naviac práce vyvolali: skutočný stav komunikácií oproti predpokladanému, ktorý bol
zistený v priebehu realizácie, kolízie podzemných vedení, a nedostatočné projektové
riešenie prác súvisiacich s obnovou MK: bezbariérové priechody, chodníky, obrubníky,
vjazdy, nedoriešenie skutočných odtokových pomerov pre odvádzanie dažďových vôd na
komunikácii. Táto problematika vyvoláva najviac kritiky voči obnove MK. Z uvedeného
dôvodu dávame Vám do pozornosti, že napr. na Dunajskom nábreží - citát z projektovej
dokumentácie INPRON, s.r.o. Nitra - ,,.. na celom cca 550 m dlhom úseku sa nachádzajú
len 3 uličné vpuste na pravej strane cesty. Pozdĺžny profil je zanedbateľný a nezabezpečuje
odvedenie povrchovej vody do uličných vpustí…,, …alebo projekt na dl.890 m úseku navrhol
vytvoriť 0,5% spád komunikácie , čo je v skutočnosti 50 cm na 100 m úseku (nadvihnutím al.
zapustenie komunikácie) za podmienok, že sa odfrézuje obrusná vrstva 8 cm, čo súčasne je
technicky nerealizovateľné riešenie. Projektant sa nezaoberal napr. ani s výškovým
napojením prípojných ciest, vjazdov, ktorých výšková úroveň sa musí zachovať. Zhotoviteľ
keby zhotovil MK podľa tohto návrhu, vznikol by prípad podobný stavu na ul. Roľníckej školy
v správe VÚC, ktorej následky má riešiť v súčasnosti mesto Komárno. Tým samozrejme
nemožno vylúčiť chyby, ktoré sa mohli vyskytnúť počas realizácie, ale bez rozdielu všetky
nedostatky nie je možné pripísať len k realizácii, alebo realizátorovi diela.
Vzhľadom aj na to, že počas realizácie bolo vynaložené nemalé úsilie na riešenie
kolízií zo strany MsÚ ako aj realizátora, aby dielo bolo vykonateľné aj za sťažených
podmienok vyššie uvedených. Podotýkame, že pri zhotovení diela zhotoviteľ postupoval na
základe jemu poskytnutých podkladov pre obnovu MK. Obnova MK bola schválená MZ po
prerokovaní projektu MK v odborných komisiách (komisia rozvoja, finančná komisia) na
mestskej rade, ako aj v mestskom zastupiteľstve. Vyskytujúce sa chyby budú riešené medzi
zhotoviteľom a objednávateľom v súlade so zmluvnou zárukou diela. V roku 2017 z
celkových nákladov podľa rekapitulačného listu stavby sa má čerpať, bez DPH: 1.424.974,94
eur, DPH: 284.994,99 eur, s DPH: 1.709.969,93 eur. (rekapitulačný list obsahuje s rozpisom
podľa ulíc samostatná príloha k tejto správe).
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K plánovanej výmene inžinierskych sietí:
Výmena verejného vodovodu bude dokončená podľa Dodatku č. 2 k ZoD so
zhotoviteľom do 15.12.2017. Čo sa týka harmonogramu prác, považujeme za potrebné
poukazovať na početné prekážky, ktoré sťažili realizáciu diela v plánovanom termíne, okrem
časových prekážok vyvolaných SPP - Distribúcia a.s. Bratislava. Okrem prác na verejnom
vodovode sa má realizovať aj úprava kanalizačného zberača na ul. Jókaiho v rámci obnovy
inžinierskych sietí zhotoviteľom GFCH, s.r.o. Žilina. Vzhľadom na skutočnosť, že sa
nepotvrdil predpoklad podľa projektovej dokumentácie, že na danom kanalizačnom zberači
sa nachádzajú dva pôvodné vstupy, ktoré boli zaasfaltované, a ktoré podľa projektovej
dokumentácie je potrebné obnoviť, je potrebné namiesto opravy vybudovať novú 1ks
vstupnú a 1 ks odvetrávaciu šachtu.
Toto zistenie bolo potvrdené po prípravných výkopových prácach po odkrytí
kanalizačného potrubia (v dňoch 04.12.2017 a 05.12.2017). Náročnosť technického riešenia,
zriadenie 2ks nových nosných šachiet na murovanú klenbovú stoku, podmieňuje
vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane statického posudku, pred realizáciou týchto
šachiet. Z dôvodu potreby vypracovania projektovej dokumentácie a statického posudku,
resp. technickej náročnosti a dodržania technologického postupu mokrých procesov, ktoré
za daných zimných poveternostných podmienok nie je možné garantovať už v roku 2017, po
prerokovaní s projektantom, zástupcom prevádzkovateľa KOMVaK, a.s. zástupcom
zhotoviteľa a mesta bolo navrhnuté posunutie dokončenie diela - zriadenie 2 ks šachiet na
jarné mesiace. Pristúpilo sa k prejednaniu Dodatku č.3 k ZoD č. Z201734861_Z, zo dňa
21.07.2017 z dôvodu realizácie naviac prác v roku 2018. V prípade výmeny verejného
vodovodu u každom prepojení nového vodovodného potrubia (ul. B. Királya, Eötvösova,
Jókaiho, Nám. M. R. Štefánika) sa vyskytli kolízie v situovaní možnosti prepojenia na
existujúci vodovod, alebo aj technický problém, napr. nefunkčné uzávery, ktoré sťažili
postupovať podľa harmonogramu prác. Nakoľko tieto kolízie mohli byť zistené spravidla po
výkopových prácach, po ich odkrytí, identifikácia nového miesta a spôsobu napojenia bolo
časovo a technicky náročnejšie oproti plánovaným.
Na ulici Jókaiho sa zistili naviac uzávery vodovodných prípojok, resp. prípojky, ktoré
boli zaasfaltované v MK. Po vykonaní spätných úprav sa plánuje odovzdanie prevzatie prác
na vodovode medzi zhotoviteľom a objednávateľom v 50. týždni 2017. Za vykonané práce na
verejnom vodovode sa zachová pôvodná zmluvná cena podľa ZoD. Okrem povrchov
miestnych komunikácií sa postupne doplnia aj zvislé značenia podľa schváleného projektu
trvalého dopravného značenia (v počte viac ako 500 ks). Vzhľadom na veľký počet a na to,
že nové TDZ neboli predmetom projektu obnovy MK, ale s ním úzko súvisí ich osadenie,
realizácia sa bude pokračovať aj v roku 2018 cestou Comorra Servis, príspevkovej
organizácie mesta, podľa požiadaviek Mestského úradu, Komunálneho odboru Komárno.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 102/:
k návrhu na uznesenie k Informatívnej správe o stave obnovy miestnych komunikácií
v Komárne ku dňu 08.12.2017
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1663/2017)
L. Stubendek – ..... ďakujem, návrh je prijatý. Prosím zahláste sa do diskusie v bode Rôzne.
Predložili by sme aj plán zasadnutí na 1. Polrok 2018. Ako vidím, je už aj premietnuté. Je
tam uvedený návrh, aby aj MZ presne vedelo a naplánovalo si v 1. polroku svoje dni.
K tomuto nejaká pripomienka, alebo diskusia? Je to len Informatívny materiál preto o tom
nebudeme hlasovať. Do diskusia sa zahlásili 10. Prosím vás, aby sme sa k tomu postavili
tak, že nás onedlho dole čaká recepcia v spojitosti s vianočnými sviatkami. Teda
zahlásených je 10 poslancov, slovo má pán poslanec Béla Szabó.

K bodu číslo 24 – Rôzne
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som povedať niekoľko vecí. Prvé
by bolo, že by som predložil jedno uznesenie O tom sme sa už rozprávali v rámci rozpočtu,
keď sme prejednali to na formálnom stretnutí, tak aj na zasadnutí MZ, keď to bolo
predložené. Rozprávali sme sa o tom, že tie položky, ktoré sú globálne uvedené, treba
rozpísať položkovite tak, že sa k tomu môžu vyjadriť aj poslanci, úrad. Treba to vykonať, ale
podľa môjho názoru je dôležité, aby bolo k tomu pripravené aj uznesenie, ktoré by som teraz
prečítal.
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
vypracovanie položkovitého rozpisu spolu s objemom finančných prostriedkov
nasledovných rozpočtových položiek:
5.1.
5.5.
6.1.
8.1.
8.1.
8.6.2.

dotácie na športové zariadenia v majetku mesta
oddelenie správa pamiatok zdroje mesta
školy – vynútené opravy a údržba
oprava detských ihrísk
oprava kontajnerových stojísk
oprava a údržba budov MsÚ

200.000,- eur,
152.000,- eur,
300.000,- eur,
14.229,- eur,
14.229,- eur,
43.000,- eur,
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8.7.1. obnova a údržba centra mesta
8.7.2 rezerva – poslanci
8.7.2. obnova mikroregiónu (sídliska)
B/

20.000,- eur,
98.000,- eur,
23.000,- eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ“
B. Szabó – ..... teda podľa mňa by nebol problém to počas mesiaca január rozpísať,
dokonca niečo z tohto by už malo byť aj hotové čiastočne. Povedali sme k tomu aj toľko, že
nakoľko rozpočet schvaľuje MZ, tak má právo na to, aby rozhodoval aj o položkách. Návrh
odovzdám pánovi primátorovi. To čo by som chcel ešte povedať, sa týka žiadosti obyvateľov.
Keď sa dobre pamätám, tak sú to problémy s bezdomovcami v Baugingoch, a upozornil by
som na to hlavne mestskú políciu, pretože sa chovajú veľmi agresívne k obyvateľom,
inzultujú ich a nedajú im pokoj dovtedy, kým od nich niečo nedostanú. Poberať sa takýmto
smerom nie je práve najlepšie a možno by sa na to malo lepšie dohliadať. Druhá je
kontajnerové stanovište na Dvorskej ulici, ktorá bola hradená keď dobre viem, tak nie
z investícií, ale z bežných výdavkov. Dnes je 21. decembra a je v dokončená len sčasti.
Neviem čo s tým bude, či sa to dokončí a kedy. Keby som na to dostal nejaké odpoveď.
Ďakujem.
L. Stubendek – ..... bolo by to dobré návrh nejakým spôsobom dať rozmnožiť, aby to mal
každý. Žiadosť je oprávnená. Ďalej je Dvorská ulica. Pani vedúca vieš o tom niečo povedať?
I. Szabó – ..... zhotoviteľ prisľúbil, že do konca roka ukončí práce.
L. Stubendek – ..... v poriadku, len je už 21. Ďakujem. Pán viceprimátor Béla Keszegh.
B. Keszegh – ..... návrh Bélu Szabóa upozorňuje a klope na otvorené dvierka, pretože sme
do rozpočtu zapracovali bod, i keď to nebolo tak dopodrobna položkovite rozpísané,
o ktorom sú poslanci oprávnený rozhodovať, pretože takto znela aj dohoda. Toto bolo aj
zapracované aj do návrhu uznesenia, ktoré poslanci už raz schválili. Nehovorím to preto, že
by sa materiály nenachystali, dokonca pre školy sú už aj nachystané a boli už aj oslovené,
tak ako aj športové kluby s tým, že do konca januára, alebo začiatkom februára sa to
predloží pred MZ. O všetkých budú môcť včas rozhodovať poslanci. Už to aj chystáme, tak
ako to bolo odsúhlasené aj v uznesení. Avšak žiadal by som poslancov o to, že čo bude
opravené na detských ihriskách, no neviem, lebo povedať teraz, že čo sa pokazí v januári
je.... Nie je to až taká veľká suma. Jedná sa o 14 tis. eur. Priebežne dostávame náznaky od
obyvateľov. Nemožno povedať teraz, že aká nepredvídaná situácia nastane v januári. Keď
niekto očakáva to, aby sme povedali, že v júni sa zlomí preliezka, je nemožné. Samozrejme
všetky väčšie položky budú nachystané a v každom prípade poslanci môžu povedať na
základe požiadaviek žiadateľov, že čo by chceli realizovať. Doporučil by som však, aby sme
zoslali pri pôvodnom návrhu, lebo práve to zabezpečuje to, že poslanci môžu rozhodovať
o všetkých dôležitých položkách.
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Imre Andruskó má faktickú poznámku.
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I. Andruskó – ..... tak sa zdá, že sa blížia Vianoce a súhlasím s pánom viceprimátorom
Bélom Keszeghom. Nenamietam, že má Béla Szabó pravdu, ale prečo to nepredložil pri
schvaľovaní rozpočtu? Mne len toto spôsobuje starosti. Keď bola takáto dohoda, s tým
žiaden problém nemám, aby o tom rozhodovali poslanci, ale prečo je to predložené v bode
Rôzne? Rokovali sme o tom v rozpočte, prepáčte ale prečo to nebolo predložené vtedy? To
čo žiada Béla je absolútne v poriadku, ale z procedurálneho hľadiska nie. Nechápem to,
rozpočet schválime a potom bode Rôzne podávame návrh na zmenu uznesenia. Principiálne
s ním súhlasím, ale z toho druhého hľadiska prepáčte, ale nie. Ja mám s tým len tento
problém, Béla povedal, že sme to do toho vložili. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... pán poslanec Béla Szabó.
B. Szabó – ..... ja som podal jeden návrh a žiadal by som pána primátora, aby sme o tom aj
hlasovali. Je vecou každého, ako o tom rozhodne. Ja som týmto upriamil pozornosť práve na
to, že nie iba položky 200 a 150 tis. sú také voľné položky, o ktorých by malo podľa môjho
cítenia MZ dopodrobna vedieť, ale je viacej takých to položiek. Ja sa nepamätám na to, že
na ostatné položky bola rozšírená žiadosť, o ktorej sme rozprávali. Sformuloval som to práve
preto takto, a súhlasím aj s tým, že nie je možné vopred pri detských ihriskách vidieť
poruchy, ale napriek je však zaujímavé, že prirovnajúc k tomu je tam uvedená dosť presná
suma vo výške 14.229,- eur. Neviem z čoho to vyšlo takto, ale aj v bežných výdavkoch
Odboru rozvoja je uvedená nejaká takáto suma na opravy. Dohodli sme sa na tom, že
neprijmeme položkovitý rozpočet, ale len zúženú časť, a ja som sa to odvážil predložiť práve
preto. Toto sú zberné položky, v rámci ktorých sa môže zrealizovať viacej vecí. O rozpočte
však rozhodne MZ, kde poslanci môžu povedať svoje úmysly, že či chce presne vedieť, na
čo všetko to bude využité a na čo nie. Ďakujem. Pán viceprimátor.
B. Keszegh – ..... len by som chcel reagovať na slová Bélu Szabóa. Chcel by som povedať
len toľko, že nie len školy a školské zariadenia, ale spoločná dohoda bola taká, aby sa
navrátila aj obnova chodníkov, a aby to vedeli prerokovať aj poslanci. Toto všetko sa už
chystá a všetky položkovite bude predložené na ďalšie zasadnutie MZ. Boli už oslovený aj
zainteresovaný a dopísalo sa to aj do uznesenia. Tak ako to povedal pred chvíľou Imre
Andruskó, vtedy keď to bola téma, tak sa to aj zapísalo a bude aj takto. Je tu napríklad
obnova pamiatok. Konkrétne odznelo, že odbor výstavby presne stanovil dve fázy obnov,
v ktorom by sa obnovil Okresný úrad. Bolo to prijaté, konkrétne na základe prebehnutého
verejného obstarávania. Keď na to poslanci uvoľnia financie, tak to bude realizované presne
v takej výške. Bolo presne povedané, na čo to bude použité. Vo viacerých prípadoch odznela
otázka, že čo bude opravované na budovách a detských ihriskách? To čo bude, čo treba.
Pred dvoma týždňami sa naskytla napríklad taká situácia, že zo Zichyho budovy spadla
jedna časť omietky. Treba to opraviť. Nedá sa to povedať však v januári. Ešte raz. O tých
podmienkach, ktoré žiadal Béla Szabó môžu poslanci presne rozhodnúť, ale vo viacerých
položkách by to však spôsobilo nepríjemnosti. Navrhol by som, aby sme zostali radšej pri
pôvodnom návrhu, a o všetkom môžu rozhodnúť potom poslanci na nasledujúcom zasadnutí.
L. Stubendek – ..... pán poslanec Béla Szabó.
B. Szabó – ..... ja by som sa nechcel hádať a ťahať čas. Držím sa toho a žiadam, aby sme
dali o tom hlasovať. Pozerám sa na podpísané uznesenie, ktoré je predo mnou, že ktoré
položky sú tu uvedené. Nevzťahuje sa na všetky a preto je rozšírené. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... vážené MZ. Pán poslanec Béla Szabó predložil návrh na uznesenie. Je
pred každým. Prosím hlasujme.
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/Výsledok hlasovania č. 103/:
k poslaneckému návrhu Ing. Bélu Szabóa
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 4
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1664/2017)
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Chcel by som však opätovne povedať, že všetko
bude skoro urobené, je na to aj návrh na uznesenie. Ďakujem. Pán poslanec György Batta.
Gy. Batta – ..... vážený pán primátor. Mal by som len jednu krátku otázku, či mesto plánuje v
budúcnosti pokračovanie programu tzv. rómskych hliadok na 2. sídlisku. Viem, že dvaja
ľudia tam nespôsobia zázraky, ale rozprával som sa tam s obyvateľmi a to že tam ony dvaja
hliadkujú má svoje výnosy. Teda otázka je tá, či na 2. sídlisku a Harčáši je naplánované
pokračovať v tomto? Ďakujem.
L. Stubendek – ..... v každom prípade s tým treba pokračovať, lebo má veľmi dobré ohlasy.
Určité ťažkosti boli s oblečením, aby vyhovovali určitým predpisom. Je na to vypísaný aj
konkurz. Pán náčelník v krátkosti.....
A. Tóth – ..... v krátkosti asi toľko, že naďalej budeme pokračovať v tom. Je možnosť, že
štátnou dotáciou budeme vedieť zdvihnúť počet z 2 na 4, alebo možnože aj na 6. Neviem
presne., Budeme sa snažiť viac dosiahnuť, aspoň 6, alebo 4. Nevie vám povedať, to je
hudba budúcnosti, ale pokračovať určite budeme.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Štefan Bende. Pán doktor nech sa páči.
Š. Bende – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor teba by som chcel poprosiť,
keby to bolo možné riešiť, lebo sa vyskytol taký problém, že dozaista každý z nás vie, že
dňom 01. marca nadobúda účinnosť novelizácia Zákona o obciach, ktorý veľmi veľa vecí
reguluje. Chcel by som ťa požiadať o jednu láskavosť, nakoľko u nás to ešte nie je riešené,
ktorý toto už stanovuje zmena zákona od 01. marca. Naše odmeňovanie členov komisií,
poslancov, tak aj zapisovateľov nie je vyriešené, lebo naše predpisy sú ešte z roku 2010,
ktoré sú ešte z čias Tibora Bastrnáka. To však už nie je s súlade ani s dnešným zákonom,
a s novým už absolútne nebude. Keby som ťa mohol poprosiť, aby sa to napravilo od 01.
marca. V spojitosti s týmto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na odmeňovanie v meste
Šaľa, kde odmeňovanie je vyriešené takým spôsobom, že s určitým koeficientom z
priemernej mzdy na Slovensku je vypočítaná odmena aj pre zapisovateľov. Chcel by som
požiadať, aby dostali aj ony nejaký príspevok práve preto, lebo v rámci úradu ty stanovuješ
kto má byť zapisovateľom zápisnice. Mohol by to však podporiť aj môj poslanecký kolega
Szabó, že Komisia rozvoja mesta ako aj Finančná komisia veľakrát zasadá 2x a sú tam do
večera, 20.00 hod., niekedy aj 21.00 hod. Nejedná sa však len o zapisovateľov týchto dvoch
komisií, ale o všetkých. Tento príspevok by mali dostať všetci zapisovatelia, a nech nie je
nikto výnimkou. Keby sa to dalo nejakým spôsobom predpísať, tak nech je vypracované
nové pravidlá odmeňovania, ktoré by bolo predložené na schválenie pred MZ. Ďakujem
pekne.
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L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za upozornenie. Je to naozaj oprávnené. Niekoľko vecí
sme narýchlo už aj riešili s predsedom FK, aby zapisovatelia dostali nejaký príspevok, lebo je
pravda, že FK, ako aj KRM zasadá omnoho viac krát. Zasadajú veľakrát viackrát, lebo sa im
rokovanie nepodarí dokončiť na jeden raz. V poriadku, samozrejme ďakujem za pripomienku.
Pán poslanec Glič.
K. Glič – ..... prosím vás, ja žiadam o úpravu križovatky Rozmarínova – Biskupa Királya,
keďže sa rekonštruovala ulica Biskupa Királya tak predpokladám, že zhotoviteľ by mohol túto
križovatku upraviť tak, ako by mala byť. Mám to písomne, odovzdám vám to hneď. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. V každom prípade sa tým budeme zaoberať, tak ako aj na Ul.
Komenského kde je v štádiu testovania. Ďakujem. Dobre. Pán poslanec Less.
K. Less – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som mal takú otázku. Mesto má
sociálne byty, ktoré sú prenajaté. Ku mne sa dostala taká informácia, že niekoľko týchto
bytov je ďalej prenajatých. Teda prenajímateľov to dá na ďalší prenájom a on má z toho
osoh. Moja otázka je tá, či sa tieto veci dajú prekontrolovať a keď nájdete takýto prípad, či je
trestuhodné a akým spôsobom. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem. V každom prípade. Momentálne hovorím, že keď bola už
o tom reč, tak sme hneď v tom postupovali. Bolo to začiatkom roka. Teraz momentálne
k dnešnému dňu o tom neviem. Odbor to sleduje a budem o tom žiadať predložiť aj správu.
Pán poslanec v každom prípade budeme o tom rozprávať a predložíme nejakú správu.
V poriadku? Dobre. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec František Rajko.
F. Rajko – ..... ďakujem pán primátor. Viackrát som interpeloval problematiku Kostolnej ulice
v Novej Stráži ohľadom poľnohospodárskych strojov. Dostal som na to takú bezvýznamnú
písomnú odpoveď, ktorú som ukázal aj obyvateľom. Chcel by som však povedať pánovi
primátorovi, že sa mi podarilo vyjsť do terénu s obidvoma majiteľmi družstva. Priamo na
mieste sme si vykonzultovali problematiku a dostal som prísľub na to, že asi sa situácia
vyriešila, alebo sa vyrieši, a nebudeme sa touto problematikou ďalej zaoberať. Bude
úspešná. Ďakujem.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Prísľub na to už viackrát bol, dúfajme, že bude aj
úspešné. Bolo to na mieste, veľmi správne. Podstatou však je to, aby boli nejaké výsledky.
Pán poslanec Anton Marek.
A. Marek – ..... ja by som len v krátkosti, možno aj v záujme niekoho iného. Mesto nám
objednalo jedny noviny Önkormányzati szemle, a sú aj Obecné noviny. Neviem kto ako, ale
možno sa to ani nedá, lebo sme o tom nikdy nerokovali, ja by som však dozaista radšej čítal
Obecné noviny, ako noviny Önkormányzati szemle. Pýtam sa, ..... Aj teraz ako povedal pán
viceprimátor Keszegh, bolo niečo zverejnené v novinách. Je na to možnosť meniť, alebo nie?
L. Stubendek – ..... teda Önkormányzati szemle je bezplatné a o druhom neviem, aká je
teraz situácia.
A. Marek – ..... lebo Obecné noviny toho času dostával každý poslanec.
L. Stubendek – ..... dobre, preveríme to. Dobre? V poriadku, pozrieme sa na to. Pán
poslanec Imre Andruskó.
I. Andrusko – ..... len v krátkosti. Sme mestom Jókaiho. Združenie maďarských spisovateľ
premýšľa nad tým, že dňa 11. apríla je Deň maďarskej poézie a chceli by zaviesť tento deň.
Vymenovali práve aj Jókaiho, ktorý sa narodil 18.februára. Myslím si, že nad tým premýšľa aj
Jókaiho združenie, ale podľa môjho názoru by sa na tom malo podieľať aj mesto. Keď bude
schválený tento Deň maďarskej poézie, tak by sme sa mali pridružiť primeraným spôsobom,
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a to nie len Jókaiho združenie. To je jedna vec, ďakujem. Ďalej. Pán primátor. Teraz bolo
viacej verejných obstarávaní, verejné osvetlenie, atď.. Tu by som sa chcel spýtať a už som to
naznačil aj pri investíciách, že akou formou prebieha stanovenie výšky zábezpeky 2%, 3%,
4%, 5%. Myslím si, že bude vypísané aj na odvoz smetí, kde stanovíme 5%, tak to bude činiť
viacej sto tisíc eur. Preto by som chcel požiadať mesto, aby stanovilo takú výšku zálohy,
ktorú by vedeli vyplatiť aj podnikatelia z Komárna a nie len obrovské firmy, lebo nie každý vie
pól roka rezervovať na jednom účte viac sto tisíc eur. V zákone je stanovená jedna výška.
Hranice treba určiť však tak, a tie ako štatutár určuješ ty, lebo ty podpisuješ vypísané verejné
obstarávania, aby to bolo reálne aj pre menších podnikateľov. Patrí sa naozaj na to trocha
lepšie dohliadnuť. Tretia vec je, že by som sa ti chcel pán primátor poďakovať za darčeky
a spýtať, kto priniesol tieto darčeky. Svätý Mikuláš, alebo Mikuláš nejakej spoločnosti
obchodujúcej s osviežujúcimi nápojmi. Práve som sa o tom rozprával aj s kolegom Rajkom.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Odpovedať by som chcel na zálohy, o ktorých sme sa
už aj rozprávali, lebo v každom prípade treba napomôcť podnikateľom z mesta a okolia. Či je
to odvoz smetí, alebo iné. Ďalej Mikuláš je Mikuláš. Je na tom aj štítok, môžete si to prečítať.
Pán poslanec Attila Horváth.
A. Horváth – ..... vážené zastupiteľstvo. Moje je posledné slovo. Nestáva sa mi také veľakrát
ani doma. Ďakujem pekne. Mám dve prosby. Obidve sa týkajú psičkárov. Chcel by som
požiadať vedenie mesta, keby sa výbeh vytvorený pre psov mohol vyriešiť nejakým
osvetlením, lebo v zime sa rýchlo stmieva. Psičkári si sadnú do stredu a nevidia samých
seba. Keby som mohol požiadať, tak urobiť v tomto nejaké kroky. Veľmi by som sa za to
poďakoval. Moja ďalšia žiadosť by bola ohľadom občianskeho združenia „Konečne doma“.
Toto občianske združenie ma požiadalo, aby som tlmočil ich žiadosť. Chceli by vytvoriť
legálny útulok pre psov pre mesto. Chceli by požiadať vedenie mesta o pomoc, keby bolo
možné im napomôcť v tom, aby získali väčší pozemok, poprípade na koho by sa mohli
obrátiť kto by ich neposielal hore dole, že kde sa majú informovať, ale jednu konkrétnu
osobu, ktorá by im vedela a chcela napomôcť v tomto. Mladý pán sa zaoberá so psami
naozaj vážne, momentálne drží psy na jednom súkromnom pozemku. Naozaj sa o ne stará,
vozí ich k veterinárovi, stará sa o ich potravu a pitie. Veľmi by som vás chcel požiadať, že
keby bolo možné, tak mu nejako pomôžme. Toto by bola moja žiadosť. Ďakujem veľmi
pekne každému. Každému prajem príjemné sviatky, pokojné a šťastné sviatky, pokoj
v dušiach a Šťastný Nový Rok.
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Využijúc právo posledného slovo sa ozval pán
poslanec. Vážené zastupiteľstvo, vážený úrad, poslanci, hlavný kontrolór, zástupcovia
spoločností. Touto cestou by som sa vám pred verejnosťou chcel poďakovať za postoj
každého, za záslužnú a snaživú prácu každého, aby toto mesto budovali a skrášľovali
a zveľaďovali. Poďakujúc sa za to, by som chcel každého pozvať na menšiu recepciu na
poschodí a prosím vás, aby ste aj doma odovzdali rodine, známym a priateľom pokojné
prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku sa stretli novou silou a v zdravý. Ďakujem
pekne každému za pozornosť!
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K bodu číslo 25 – Záver
Primátor Ing. László Stubendek sa o 18.14 hod. poďakoval prítomným za účasť a ukončil
pokračovanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 21. decembra 2017

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

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

Overovatelia

Mgr. Károly Less

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

JUDr. Margit Keszegh

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

Zapísala:

•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

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