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Naše číslo:    65399/45566/PRI/2017                          Komárno, 28. septembra  2017  
 
 

ZÁPISNICA 
Z  35. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 28. SEPTEMBRA  2017 
 
 
K bodu č.  1 - Otvorenie  
 
 

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:02 hod. otvoril a viedol  
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 

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

 
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie:  Ing. Béla Szabó 
Neskorší príchod ohlásili:       MUDr. Szilárd Ipóth, MUDr. Zoltán Benyó, Ing. Zoltán Bujna 
 
 
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: 18. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určil Klaudiu Szépovú a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovateľov zápisnice: -     JUDr. Tamás Varga, 

-     Ing. František Rajko. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1 /:  
k návrhu overovateľov  (JUDr. Tamás Varga, Ing. František Rajko) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 18 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1367/2017)    
 
L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, každý má pred sebou návrh programu dnešného 
zasadnutia. Navrhujem programový bod č.  11 – Hodnotenie výsledku hospodárenia za 
rok 2016 KOMVaK a CALOR prerokovať ako bod č. 3. Táto zmena v programu je dôležitá, 
nakoľko zajtra sa koná valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK. Taktiež navrhujem 
zaradiť nový bod rokovania, a to dve žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa 
VZN č. 5/2012, žiadosti Komárňanského futbalového klubu (KFC) a Mestského 
basketbalového klubu (MBK) prerokovať v bode č. 7. Ďalej, od pána poslanca Andruskóa 
sme obdržali dve pozmeňujúce návrhy, a to nasledovne: bod č. 21 - Interpelácie a otázky 
zaradiť ako bod č. 2, a bod č. 18 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry 
a mládeže zaradiť ako programový bod č. 15. Ďalšia zmena, zaradiť nový bod 
rokovania ako bod č. 3 – Vyhlásenie mestského zastupiteľstva – protest proti 
schváleniu novely ukrajinského zákona o vzdelávaní. Návrhy pána poslanca MUDr. 
Tibora Bastrnáka: bod č. 16 zaradiť po bode č. 3 Územný plán Mesta Komárna –  
súborné stanovisko ku konceptu. Má niekto ešte návrhy alebo pripomienky k programu? 
 
F. Rajko – bod č. 14 - Žiadosti a návrhy vo finančných veciach má viac bodov. Z nich 
v rade č. 10 sa nachádza materiál TE-1462/2017 - Návrh na zmenu Programového 
rozpočtu na rok 2017 (Investície – nedočerpané v roku 2016). Tento materiál 
navrhujem presunúť a prerokovať po programovom bode č. 2 – Správa o plnení 
uznesení.    
K. Less – v bode č. 3. navrhujem prerokovať Žiadosť mestských športových klubov 
o navýšenie športového fondu po Interpeláciách, a materiál nachádzajúci sa v bode č. 
5 – Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe 
COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno navrhujem stiahnuť z rokovania z dôvodu  
vyskytnutia sa niekoľko úskalí.  
T. Bastrnák – mal by som ďalší pozmeňujúci návrh. Chcel by som predložiť jeden 
nový materiál, ktorého prerokovanie navrhujem v bode č. 5. Tento materiál už bol raz 
predložený, ale vtedy bol stiahnutý. Viem, že mestský úrad chce tento problém riešiť 
komplexne, ale schválenie tejto žiadosti je pre školu nevyhnutné. Z tohto dôvodu navrhujem 
žiadosť Základnej školy M. Jókaiho s VJM Komárno ul. Mieru 2 o navýšenie rozpočtu 
ŠKD od školského roku 2017/2018 zaradiť ako nový programový bod č. 5.   
 
/Výsledok hlasovania č.  2 /: 
Návrh pána primátora – bod č. 11 – Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016 
KOMVaK a CALOR prerokovať v bode č. 3  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
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/Výsledok hlasovania č.  3 /: 
Návrh pána primátora - zaradiť nový bod rokovania ako bod č. 7- Žiadosti 
o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 5/2012 Komárňanského futbalového 
klubu (KFC) a Mestského basketbalového klubu (MBK) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 11 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  4 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskóa – bod č. 21 - Interpelácie a otázky 
zaradiť ako bod č. 2, 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 9 
Proti: 5 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  5 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskóa - bod č. 18 – Žiadosti a návrhy vo 
veciach školstva, kultúry a mládeže zaradiť ako programový bod č. 15. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  6 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskóa -  zaradiť nový programový bod – 
Vyhlásenie mestského zastupiteľstva – protest proti schváleniu novely ukrajinského 
zákona o vzdelávaní, a prerokovať ho ako bod č. 3 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  7 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca MUDr. Tibora Bastrnáka – bod č. 16 zaradiť po 
bode č. 3 - Územný plán Mesta Komárna –  súborné stanovisko ku konceptu  
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  8 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Rajkoa - materiál TE-1462/2017 - Návrh na 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Investície – nedočerpané v roku 2016) 
prerokovať po programovom bode č. 2 – Správa o plnení uznesení    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 10 
Proti: 3 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  9 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Károlya Lessa - Žiadosť mestských 
športových klubov o navýšenie športového fondu prerokovať v bode č. 3 po 
interpeláciách   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 9 
Proti: 2 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  10 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Károlya Lessa - stiahnuť z rokovania materiál 
v bode č. 5 - Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno 
v správe COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 3 
Proti: 5 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.  11 /: 
Pozmeňujúci návrh pána poslanca MUDr. Tibora Bastrnáka – Žiadosť Zákaldnej školy 
M. Jókaiho s VJM Komárno ul. Mieru 2 o navýšenie rozpočtu ŠKD od školského roku 
2017/2018 zaradiť ako nový programový bod č. 5. za prerokovaním územného plánu 
Mesta Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 15 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý 
 
O 13:20 hod. prišiel pán poslanec Ing. Peter Korpás.  
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, všetky návrhy na zmenu programu sú prijaté. Teraz 
budeme hlasovať o celom návrhu s prijatými zmenami. Prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  12 /:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za:17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1368/2017)  
 
 
Schválený program rokovania:  
 
1. Otvorenie  
2. Správa o plnení uznesení  
3. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016 

- KOMVaK a.s. 
- CALOR s.r.o. 

4. Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Komárne – Protest proti schváleniu novely 
ukrajinského zákona o vzdelávaní 

5. Územný plán Mesta Komárno – súborné stanovisko ku konceptu  
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta (od 16:00 hod., max 30 min) 

6. Žiadosť Základnej školy M. Jókaiho s VJM Komárno o navýšenie rozpočtu ŠKD od 
školského roku 2017/2018 

7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
8. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
9. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe 

COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno, občianske združenie 
10. Žiadosti EZUS Pons Danubii 
11. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre 

- Mestský basketbalový klub Komárno 
- Komárňanský futbalový klub Komárno 

12. Protest Prokurátora č. Pd 109/17/4401-3 proti VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009 
Návrh VZN Mesta Komárno č.   /2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia 

13. Návrh VZN Mesta Komárno č.  /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 
27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

14. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
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15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
16. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno k 31.12.2016 
17. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno a mestských organizácií za 1. 

polrok 2017 
18. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
19. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže  
20. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
21. Informatívna správa o verejnom obstarávaní 
22. Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne 
23. Návrh na zrušenie „štátneho podniku Mestský národný výbor v Komárne“ 

Návrh na zrušenie „štátneho podniku Miestny národný výbor v Novej Stráži“ 
24. Interpelácie a otázky  
25. Rôzne 
26. Záver 
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej 
na základe schváleného programu rokovania. Nasleduje programový bod Správa o plnení 
uznesení. Pán prednosta Mgr. Tomáš Fekete  má slovo.  
 
 
K bodu č.  2  -  Správa o plnení uznesení  TE-1514/2017  a TE-1433/2017 
Predkladateľ:  Mgr. Fekete Tomáš 
 
V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia.  
K návrhu na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 15.09.2017  
samostatnú prílohu tvorí prehľad plnenia uznesení MZ. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Andruskó -  ... žiadam uviesť v zápisnici, že mestské zastupiteľstvo nezasadalo 3 
mesiace. Aj včera, aj dnes sme dostali materiál. Nepovažujem to za normálne. Poznám 
rokovací poriadok krajského zastupiteľstva, všetky materiáli prerokujú už 2 týždne pred 
zasadnutím zastupiteľstva. Čiže žiadam uviesť v zápisnici, že aj dnes doobeda sme dostali 
materiál. Náhodou som sa pozrel na moje e-maily. Ako sa dá pripraviť na zasadnutie, keď 
ešte aj do obeda o desiatej rozposielate e-maily ohľadom finančných otázok? Podľa 
rokovacieho poriadku, nakoľko to nebolo prediskutované vo finančnej komisii a ani na Rade 
MsZ, kľudne môžem žiadať stiahnutie tohto materiálu z rokovania. Chcem zdôrazniť, že 
počas troch mesiacov sme nemali zasadnutie zastupiteľstva, a my sme aj včera, aj dnes 
dostali nové materiály. Je to abnormálne. Takže pán primátor, toto žiadam uviesť v 
zápisnici...     
B. Keszegh - ja taktiež žiadam uviesť v zápisnici, že všetky tieto materiály, ktoré boli 
dodatočne zaradené do programu, ani jeden z nich nie je materiál mestského úradu, ale sú 
to žiadosti externých organizácií a športových klubov. Napr. materiál COMORRA SERVISU, 
ktorý je pred nami, pán riaditeľ ho odovzdal včera. Taktiež sme dostali materiál od KOMVaK-
u, a boli doručené dve žiadosti od športových klubov. Jedna z nich bola doručená dňa 
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zasadnutia finančnej komisie, a druhá len minulý týždeň. Požiadavka pána poslanca je 
oprávnená, ale keď to bude uvedené v zápisnici, tak tam žiadam upresniť aj informáciu, že   
nešlo o opomenutie mestského úradu. Mestský úrad sa snaží pomáhať tým firmám a 
športovým klubom, ktorí sa obrátia so svojimi vážnymi problémami na mestský úrad. Myslím 
si, že každý chce, aby sa tieto problémy vyriešili a športový život mohol pokračovať naďalej...  
 
O 13:30 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Szilárd Ipóth.   
 
Výsledok hlasovania č. 13 /:  
Návrh na uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne zrušuje uznesenia č.:  1289/2017 – nakoľko žiadateľka odmietla uzatvoriť 
zmluvu o nájme bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1369/2017) 
 
Výsledok hlasovania č.  14 /:  
Návrh na uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne zrušuje uznesenia č.:  1282/2017 - nakoľko žiadateľ odstúpil od zmluvy 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1370/2017) 
 
Výsledok hlasovania č.  15 /:  
Návrh na uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne zrušuje uznesenia č.:  1074/2016 – nakoľko žiadatelia nepodpísali zmluvu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1371/2017) 
 
/Výsledok hlasovania č. 16 /:  
Návrh na uznesenie na zmenu uznesenia č. 1167/2017 z 30. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 09. marca 2017  (vecné bremeno) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za:17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1372/2017) 
 
TE-1433/2017 
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zrušenie Uznesenia MZ č. 1343/2017, 
schváleného na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. júna 
2017 – pokračovanie dňa 29. júna 2017. 
Uznesením číslo 1343/2017 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 29. júna 2017, bola schválená dotácia z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 
pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov vo výške 76 560 eur. Uvedeným UMZ 
nebolo možné, vykonať zmenu Programového rozpočtu na rok 2017, nakoľko v uznesení 
chýba konkrétny zdroj, (program, odd., položka), ktoré bežné výdavky sa znižujú, aby mohla 
byť schválená zmena rozpočtu vykonaná. 
Na základe vývoja - zvýšeného príjmu rozpočtovej organizácie, navrhujeme vykonať zmenu 
rozpočtu zvýšením rozpočtu „vlastných“ príjmov RO  a zvýšením výdavkov RO o 34 000 eur. 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia   
Stanovisko FK: hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie  

(pomer hlasovania: 2 – 3 – 2) 
Stanovisko rady:      navrhuje pozmeňujúci návrh uznesenia, nie zrušenie  

(pomer hlasovania: 5 – 2 – 0) 
   

(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
T. Fekete – v texte uznesenia je chyba - preklep. V bode B/ schvaľuje odsek a) je 
uvedená zlá suma, je  potrebné vymazať  číslo 9.  Po  oprave  správna suma  bude 
19 261 eur.  
 
NÁVRH  RADY: 
/Výsledok hlasovania č. 17 /:     
Návrh uznesenia na pozmeňujúci návrh UMZ č. 1343/2017, zo dňa 29.06.2017 k žiadosti 
o zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 – Zariadenie pre seniorov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za:16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1373/2017) 
 
/Výsledok hlasovania č. 18 /:     
Návrh na zmenu uznesenia č. 1035/2016 z 26. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 10. novembra 2016  (nakladanie s finančnými prostriedkami 
získanými z prevádzkovania mestského parkovacieho systému s organizáciou 
COMORRA Servis ) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za:16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1374/2017) 
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/Výsledok hlasovania č.  19 /:  
Návrh na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Komárne ku dňu 15.09.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za:16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1375/2017) 
 
 
O 14:04 hod. prišiel pán poslanec Ing. Zoltán Bujna.   
 
 
K bodu  č. 3 (pôvodný bod č. 11) – Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016 
Predkladateľ:  Mgr. Ruman Patrik, Ing. Veľký Ľuboš 
 
- KOMVaK  a.s. 
- CALOR  s.r.o. 

 
1) Hodnotenie výsledku hospodárenia KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. TE-1439/2017 
 
Riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s. predložil výročnú správu spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna za rok 2016 na prerokovanie v MZ  
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie    
Stanovisko FK: 7-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko MS. rady: 6-0-0-0 – doporučuje prijať návrh na uznesenie 
 
O 14:15 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó.   
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.   20 /: 
Návrh na uznesenie k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK-Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna - hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti 
KOMVaK 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1376/2017)    
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/Výsledok hlasovania č.   21 /: 
Návrh na uznesenie na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti KOMVaK 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1377/2017)    
 
2) Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. TE-1340/2017 
Konateľ spoločnosti CALOR, s.r.o. – Ing. Ľuboš Veľký predložil  hodnotenie výsledku 
spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2016 a účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky 
k 31.12.2016; spoločnosti CALOR, s.r.o. na prerokovanie a schválenie v MZ.  
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK: 8-0-0 doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko rady: 6-0-0- doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  22 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti   CALOR, s.r.o. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1378/2017)    
 
 
K bodu  č. 4 – (nový programový bod) – Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne – protest proti schváleniu noveli ukrajinského zákona o vzdelávaní 
Predkladateľ – Mgr. Imre Andruskó 
 
Pán poslanec Mgr. Andruskó predložil jeho poslanecký návrh, v ktorom Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne protestuje proti schváleniu novely ukrajinského zákona 
o vzdelávaní. Základným právom každej národnostnej menšiny je možnosť vzdelávať sa vo 
svojom materinskom jazyku a pestovať kultúru svojho národa. Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne preto vyzýva ukrajinskú vládu, aby zmenila svoju politiku zameranú proti 
menšinám.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
M. Keszegh – navrhujem doplniť text s ďalšou vetou – a to nasledovne: ...Zákon je v rozpore 
s Ústavou a s medzinárodnými záväzkami Ukrajiny, napr. s nedávno podpísanou dohodou 
o pridružení s Európskou Úniou, čím zbavuje národnostné menšiny Ukrajiny práva na 
vzdelávanie sa v materinskom jazyku. Mojim druhým pozmeňujúcim návrhom je to, aby sme 
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v poslednej vete, kde vyzývame ukrajinskú vládu, aby zmenila svoju politiku zameranú proti 
menšinám, vymenili vládu  za príslušné orgány Ukrajiny. Tým to bude jednoznačnejšie. 
Taktiež navrhujem rozšíriť uznesenie s tým, že žiadame primátora doručiť vyhlásenie 
zastupiteľstva na Veľvyslanectvo Ukrajiny v Bratislave.    
 
I. Andruskó – ako predkladateľ návrhu uznesenia prijímam tieto pozmeňujúce návrhy...  
 
/Výsledok hlasovania č.  23 /:      aj s prijatými zmenami  
Uznesenie k vyhláseniu Mestského zastupieteľstva v Komárne – protest 
protischváleniu novely ukrajinského zákona o vzdelávaní 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1379/2017)    
 
 
K bodu č. 5  (pôvodný bod č. 16) -  Územný plán Mesta Komárno – súborné stanovisko 
ku konceptu   TE-1303/2017 
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno  č. 174/2015 zo dňa 
21.5.2015 a v súlade s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako 
orgán územného plánovania od r. 2015 zabezpečuje  obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie „Nový územný plán mesta Komárno“.  
V r.2015 prebehli Prípravné práce, t.j. zverejnenie  obstarávania, s možnosťou zapojenia sa 
do procesu prípravy, podania podnetov a odporúčaní, prebehlo zozbieranie 
Územnoplánovacích dokumentácií a Územnoplánovacích podkladov a vyhodnotenie ich 
použiteľnosti, a bola uskutočnená „súťaž návrhov“ na   výber spracovateľa. Spracovateľom 
ÚPD je AUREX, s.r.o., Bratislava, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo. Ešte v r.2015 boli 
spracovateľom vypracované Prieskumy a rozbory územia, a na základe ich výsledkov 
v spolupráci s obstarávateľom bol spracovaný návrh Zadania. Po prerokovaní Zadanie bolo 
schválené mestským zastupiteľstvom dňa 21.1.2016 uznesením č. 536/2016.  Ďalšou  
etapou prác bol Koncept, ktorý bol spracovateľom spracovaný v dvoch variantoch, 
a odovzdaný v súlade so zmluvou na príslušný odbor MsÚ dňa 12.10.2016. Súbežne, v 
zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bolo Okresnému 
úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámené spracovanie 
strategického dokumentu, na základe ktorého Okresný úrad listom č. OU-KN-OSZP-
2016/001031-009 určil „Rozsah hodnotenia strategického dokumentu“. Podľa rozsahu 
hodnotenia bola objednaná a spracovaná tzv. „Správa o hodnotení“, ako výsledok vplyvov 
strategického dokumentu, ktorá bola doručená príslušnému orgánu  posudzovania dňa 
11.11.2016.  
Prerokovanie konceptu sa uskutočnilo s dotknutými orgánmi a organizáciami, dotknutými 
obcami, fyzickými a právnickými osobami a ostatnou verejnosťou  v termíne od 14.11.2016  
do 20.12.2016. Verejné prerokovanie Konceptu a Správy o hodnotení sa uskutočnilo dňa 
06.12.2016 za účasti spracovateľa s odborným výkladom. Po tejto etape obstarávateľ 
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v spolupráci so spracovateľom všetky pripomienky, stanoviská a námietky vyhodnotil. Tie 
pripomienky, ktoré nemohli byť vyhodnotené ako akceptovateľné, resp. si vyžadovali 
prerokovanie, boli prerokované s tými, ktorí ich uplatnili, v súlade s § 21 ods. (9).stavebného 
zákona. Výsledky opätovného prerokovania pripomienok ku konceptu sú dokumentované vo 
vyhodnotení pripomienok. 
Po schválení a postúpení Súborného stanoviska spracovateľovi nasleduje spracovanie 
Návrhu ÚPN -  v zmysle §22 stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 z.z. - v členení na 
smernú a záväznú časť. Návrh bude opätovne  prerokovaný a po jeho prerokovaní, 
vyhodnotení pripomienok a preskúmaní Okresným úradom Nitra, bude predložený 
Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Toto sa predpokladá na začiatok roka  2018. 
V súvislosti s prerokovaním  konceptu ÚPN prebehli aj rokovania v oblasti cestnej dopravy.  
S predstaviteľmi SSC IVSC Bratislava, a NDS. a.s. boli prejednané hlavne otázky ohľadne 
plánovaného severného obchvatu mesta Komárno. O ochvate mesto získalo nasledovné 
informácie:  
- SSC pracuje na príprave štúdie realizovateľnosti polohy cesty I/64 Topoľčany – Nitra - 
Komárno, ktorej súčasťou je aj obchvat. Štúdia má byť vyhotovená v septembri tohto roku.  
- Národná diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať proces posudzovania vplyvov stavby na 
životné prostredie (EIA), na základe Rozhodnutia MŽP o určení rozsahu hodnotenia, na 1. 
úsek Komárno – Ďulov Dvor, vypracovaním Správy o hodnotení. Tento variant je  v súlade s  
variantom „B“ konceptu ÚPN v úseku okolo vnútorného mesta, a takto je to je obsiahnuté 
v regionálnych plánoch ÚPN-R -Nitriansky kraj. Tento variant bol aj výsledkom 
predchádzajúcich porovnávacích štúdií spracovaných na MŽP SR. Proces posudzovania  
vygeneruje aj stanovisko mesta a verejnosti k plánovanému trasovaniu. 
- Ak by pri   prípravách  hore uvedených  dokumentácií (štúdia realizovateľnosti a  
a posudzovanie vplyvov na ŽP)  pri  trasovaní obchvatu došlo k zmenám oproti  ÚPN-R 
Nitriansky kraj , bude potrebné zaobstarávať tzv. Zmeny a doplnky v regionálnych plánoch, 
a následne v ÚPN mesta Komárno, ktorý bude pravdepodobne skôr schválený, ako hore 
uvedené pripravované dokumenty.  
Podrobnejší rozpis uvedeného rokovania z 10.3.2017 je v prílohe č. 4. tohto materiálu. 
 
 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017:                                                                                                     . 
Rada doporučuje prejednať materiál na mestskom zastupiteľstve. (7-0-0) 
 
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017:                                                                                                     . 
Rada odporúča schváliť pozmeňujúci návrh (2.A) na uznesenie k súbornému stanovisku pre Územný 
plán mesta Komárno (7-0-0-0) 
 
Stanovisko KRM  zo dňa 11.09.2017: 
Komisia rozvoja mesta nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie k Súbornému stanovisku (2.A) pre 
Územný plán mesta Komárno  (3-0-3) 
Komisia rozvoja mesta nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie k Súbornému stanovisku (2.B) pre 
Územný plán mesta Komárno  (1-1-4) 
 
Stanovisko KRM  zo dňa 12.06.2017: 
Komisia rozvoja mesta nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie k Súbornému stanovisku (2.B) pre 
Územný plán mesta Komárno  (1-0-7) 
 
Stanovisko KŽP, VPaD   zo dňa 08.06.2017: 
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy odporúča schváliť návrh na uznesenie 
(2.B) k  Súbornému stanovisku pre Územný plán mesta Komárno  (7-0-0) 
 
Vzťah ku strategickým dokumentom mesta (PHSR)                                                                           . 
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Spracovanie ÚPN je v súlade s PHSR  Mesta Komárno (4. Realizačná časť, 4.5.-Akčné plány, časť- 
akčný plán pre hospodársku oblasť,  bod 1.6.2.) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
J. Vetter – ... chcel by som požiadať o slovo pre predsedu petičného výboru, pre pani 
Hanáčkovú.  
 
/Výsledok hlasovania č.  24 /: 
Procedurálny návrh pána poslanca Ing. Jána Vettera - Slovo pre pani Hanáčkovú – 
petícia Mŕtve rameno Váhu.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
 
Pani Hanáčková krátko predniesla obsah a záver petície v mene petičného výboru 
občianskej iniciatívy „Zachráňme Mŕtve rameno Váhu“. Petičný výbor 2. októbra odovzdal 
petičné hárky s 5905-mi podpismi obyvateľov, a ďalších 251 obyvateľov podporilo 
elektronickú petíciu. Podpísaní obyvatelia vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou obchvatu 
mesta cez toto svojim charakterom jedinečné územie. Obyvatelia vyjadrili svoj súhlas 
a podporu výstavbou obchvatu mesta Komárno, ale v inom variante, ako to bolo predložené. 
Upozornila, že vybudovanie obchvatu vedúceho cez oblasť Mŕtve rameno Váhu je 
v zásadnom rozpore so všeobecne záväzným nariadením č. 11/2003 o ochrane územia 
prímestskej rekreačnej oblasti Apály, s dlhodobou koncepciou rozvoja tejto časti mesta. 
Predsedkyňa petičného výboru poukázala na dôsledky výstavby obchvatu vedúceho cez 
oblasť Mŕtve rameno Váhu.  
 
Poslanec parlamentu, pán MUDr. Tibor Baštrnák vo svojom príspevku upozornil na 
priebeh rozvojov na Slovensku, kde prvým krokom je príprava plánu rozvoja. Poukázal na 
dôsledky dvoch predložených návrhoch na uznesenie. Uznesenie č. 2A má za dôsledok, že 
mesto nebude mať obchvat, nakoľko spracovateľovi ÚPD (AUREX s.r.o., Bratislava), nezadá 
úlohu preveriť možnosť trasovania obchvatu mesta mimo územia Mŕtveho ramena Váhu, 
a navrhuje nájsť iné riešenie. Návrh na uznesenie 2B nesmeruje proti obyvateľom, pričom 
dáva šancu pre rozvoj mesta. Mesto má možnosť na rozvoj cestnej siete v Komárne a v 
okolí. Výber miesta výstavby mostu cez Dunaj, miesto výstavby obchvatu mesta Komárno, 
a taktiež poukázanie možných riešení by sa malo nechať na odborníkov. Mesto pre svoj 
vývoj potrebuje obchvat, a taktiež celý región potrebuje vybudovať nové cesty na všetky 
smery.  
 
B. Keszegh – prosím uviesť v zápisnici, že pán poslanec MUDr. Bastrnák, ako poslanec 
parlamentu má nárok na diskusiu bez zahlásenia sa... 
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K. Glič – ... a chcel by som požiadať o slovo pre obyvateľku mestskej časti Hadovce, pre 
pani Ing. Eriku Pisoňovú.    
 
/Výsledok hlasovania č.  25 /: 
Procedurálny návrh pána poslanca Ing. Konštantína Gliča - slovo pre pani Ing. Eriku 
Pisoňovú  – zástupca obyvateľov mestskej časti Hadovce 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
 
Pani Ing. Erika Pisoňová, zástupca obyvateľov mestskej časti Hadovce vo svojom 
príspevku položila otázku, prečo až po vyhotovení konceptu a pri príprave súborného 
stanoviska pre Územný plán mesta Komárno sa objavuje problém a nesúhlas s miestom 
výstavby  obchvatu.  Výstavbu  obchvatu  bolo   možné  pripomienkovať  od  roku  2005  do 
6. decembra 2016. Poslanci mestského zastupiteľstva, organizácie a taktiež obyvatelia 
mesta sa mohli k tomu vyjadriť a povedať svoje stanovisko.  
 
 
I. Andruskó – pán primátor, mám procedurálny návrh. O 16:00 hod. začína programový bod 
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta. Navrhujem urobiť predtým prestávku, a po 
bloku pre obyvateľov by sme pokračovali v prerokovaní Územného plánu mesta Komárno.   
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno, o 15:48 hod. nariadil 10 minútovú 
prestávku. Pokračovanie o 16:02 hod..  
 
 
Programový bod  o 16:00 hod.  – Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta 
 
L. Stubendek - na základe rokovacieho poriadku máme prerokovať návrhy a žiadosti 
občanov mesta o 16:00 hod.. Časový limit pre pripomienky, podnety a otázky jedného 
občana je najviac 5 minút.  Chcel by som oznámiť, že do tohto bloku sa prihlásil pán Richárd 
Győri. Poprosím pána Győriho Richárda, aby v piatich minútach predniesol svoj príspevok.   
 
Richárd Győri, občan z Komárna vo svojom príspevku si vyjadril svoju nespokojnosť s tým, 
že mesto je zadlžené už 30 rokov, nachádza sa na čiernej listine, a že sa nevytvárajú nové 
pracovné miesta. Žiadal, aby odteraz rozhodovala logika a zdravý, triezvy rozum.  
 
Ján Deminger, občan z Novej Stráže vo svojom príspevku žiadal informáciu ohľadom 
jednorazovej finančnej pomoci, ktorá bola poskytnutá občanom na úhradu výdavkov 
súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie - augustová kalamita, dažde 
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v roku 2016. Položil otázku pánovi primátorovi, že na základe akých kritérií boli prerozdelené 
tieto finančné prostriedky od štátu. Tieto štátne peniaze prerozdeľoval útvar obrany, ochrany 
a údržby mestského úradu. Žiadal informáciu o tom, kto boli členmi rozhodovacej komisie, a 
kto posúdil oprávnenosť týchto žiadostí poškodených, a ako rozdelili štátne finančné 
prostriedky? Taktiež požiadal na mestskom úrade nahliadnuť do spisov, že konkrétne ako 
uzavreli dohodu, odkiaľ vyberali tých ľudí, s ktorými to podpisovali, komu rozdávali tú 
finančnú pomoc, a či mali na to oprávnenie.   
Viliam Siliga, vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby poznamenal, že oprávnenosť bola 
posudzovaná na základe zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Zákon 
hovorí, že jednorazovú finančnú pomoc, ktorá po právnej stránke neprináleží, teda nie je na 
to právny nárok, túto pomoc dáva štát. Okresný úrad a mestský úrad spoločne zriadili 
komisiu. Pracovná skupina mesta pozbierala všetky žiadosti, ktoré podali občania 
a následne ich postúpila na okresný úrad, kde boli posúdené, či vyhovujú po právnej stránke.   
Finančné prostriedky boli prerozdelené podľa toho, akú sumu žiadali občania vo svojich 
žiadostiach ako náhradu za spôsobenú škodu. Niektorí občania žiadali aj pomoc vo výške 
25-30 tisíc eur.  Dodal, jeho názorom je taktiež to, že táto štátna pomoc by mala byť 
prerozdelená v rovnakom pomere, ale museli postupovať na základe usmernenia štátu, 
a prerozdeliť peniaze v takej forme, ako to žiadali občania, pričom museli byť splnené a 
zabezpečené určité podmienky. To znamená, napr. predloženie listu vlastníctva, potvrdenie 
o sociálnej situácii, potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení (ZPS a ZŤP osoby), alebo 
potvrdenie o poberaní dôchodku. 4 kritéria museli byť zabezpečené. Z 249 žiadostí 98 
žiadosti spĺňalo podmienky uvedené v zákone. Táto jednorazová finančná pomoc bola štátna 
pomoc, a v podstate nešlo o náhradu škody. Náhradu škody môžu občania požadovať od 
poisťovne. Mestský úrad všetky podané žiadosti odvozdal okresnému úradu, a okresný úrad 
ich postúpil na ministerstvo. Vláda to prerokovala, a schválila jeden zoznam, na základe 
ktorého potom tým občanom bola uhradená tá požadovaná suma.   
L. Stubendek – poprosím, aby ste ma potom informovali, keby boli ešte nejaké nejasnosti 
v tejto záležitosti... Pondelok to preveríme s pánom vedúcim útvaru obrany... 
 
Ing. Slávka Gličová, obyvateľka z Komárna citovala z článku odborníka Ing. Matuša Bizoňa 
a to nasledovne: „Vzhľadom na stavebný zákon, ktorý hovorí, že územný plán mesta musí 
byť v súlade s územným plánom regiónu, Komárno nemá dnes inú možnosť, ako viesť trasu 
severne od mesta a južne od národnej prírodnej rezervácie Apálsky ostrov. A teda cez časť 
rekreačnej zóny. V opačnom prípade by sa v príprave obchvatu vrátilo minimálne o desať 
rokov nazad. A aj to s nejasným koncom. V krátkosti asi nasledovne. Na úvod by muselo  
Komárno objednať, spracovať a zafinancovať dopravnú štúdiu variantného vedenia cesty 
I/64. Prerokovať ju a nájsť zhodu s SSC, NDS, úradom NSK, s okolitým obcami, ako aj s 
Ministerstvom dopravy, ktoré bude túto stavbu v konečnom dôsledku zrejme financovať. 
Následne bude potrebné iniciovať aktualizáciu územného plánu Nitrianskeho kraja. 
Objednať, spracovať a taktiež prerokovať. A aj v prípade kladných záverov dúfať, že ju 
schvália poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zloženie budúceho župného 
zastupiteľstva dnes totiž ešte nepoznáme. A až v tomto momente bude možné meniť trasu 
obchvatu vo svojom vlastnom územnom pláne Komárna. Nuž a v neposlednom rade už len 
veriť, že sa u „šéfa“ rezortu dopravy o nejaké tie dve či tri volebné obdobia vlády opäť nájde 
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vôľa pre podporu južných okresov SR.“ Vyhlásila, že s odročovaním a nehlasovaním 
urobíme nesprávny, veľký krok nazad.  
 
 
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, ďalší občania sa neprihlásili do tohto programového 
bloku. Vrátime sa k predchádzajúcemu programového bodu – k prerokovaniu Územného 
plánu Mesta Komárno – súborné stanovisko ku konceptu. Odovzdám slovo naspäť pánovi 
viceprimátorovi Mgr. Bélu Keszeghovi, aby dokončil ten programový bod.  
 
 
K bodu č. 5  (pôvodný bod č. 16) -  Územný plán Mesta Komárno – súborné stanovisko 
ku konceptu   TE-1303/2017      -  POKRAČOVANIE! 
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid 
 
(K bodu rokovania ďalej prebiehala diskusia.) 
 
M. Keszegh – dnes tu rokujeme nielen vo veci obchvatu, ale o celom Územnom pláne Mesta 
Komárno... Do konca septembra by malo byť vyhotovené štúdium uskutočniteľnosti, ktoré 
bolo objednané v súvislosti s týmto  obchvatom. Z tohto dôvodu mám pozmeňujúci návrh, 
a to v prílohe uznesenia navrhujem uviesť tri otázky pre Slovenskú správu ciest, 
a požiadať SSC o poskytnutie informácií v súlade s prílohou:  
 
1) Kedy je plánovaná rekonštrukcia hraničného prechodu Medveďov? S akým rozsahom 
a trvaním obmedzenia prejazdu mostom cez Dunaj v Medveďove sa počas prípadnej 
rekonštrukcie počíta? Ak zatiaľ nie je známe, kedy má byť rekonštrukcia hraničného 
priechodu, je spracovaný reálny scenár úplného vylúčenia ťažkej dopravy z tohto úseku 
počas rekonštrukcie? Považuje SSC takýto scenár za pravdepodobný?  
2) Aké vylepšenia súčasnej cesty I/63 a I/64 cez Komárno plánuje SSC zrealizovať pred 
prípadnými obmedzeniami v Medveďove? Aký je stav ich prípravy, odhad finančnej 
náročnosti a predpokladané zdrojové krytie?  
3) Aké údaje z mýtneho systému NDS o smerovaní nákladnej dopravy prechádzajúcej cez 
Dunaj v Medveďove má SSC resp. zhotoviteľ štúdie realizovateľnosti k dispozícii? Dá sa 
z nich odhadnúť, pre aké počty nákladných vozidiel by cesta cez Komárno a nový most cez 
Dunaj (ak by už existoval) bola výhodnejšia ako súčasná cesta cez hraničný prechod 
Medveďov? A tiež koľko z uvedených vozidiel je v kategórii >12 ton? 
Ak poklady v zmysle bodu 3) nie sú k dispozícii, mesto žiada ich zabezpečenie. Mestský 
úrad má požiadať výber dát podľa nasledovnej špecifikácie: 
Koľko vozidiel prešlo v časovom rozpätí do 120 minút spoplatneným úsekom najbližším 
k hraničnému prechodu Medveďov a súčasne aspoň jedným z úsekov na južnom obchvate 
Nitry (R1) či privádzači Nitra Západ (R1A)? Mestský úrad žiada vybrať údaje za oba smery 
spolu, za jednotlivé hmotnostné kategórie, a to za obdobie aspoň 1 mesiac na jar 2017, 
prípadne jeseň 2016. 
 
O. Gajdáč – vychádzajúc zo skutočností mám pozmeňujúci návrh k uzneseniu 2A, a ten 
znie tak, že bod A/ a B/ sú zachované, bod C/ - nesúhlasí s trasovaním plánovaného 
obchvatu mesta cez územie Mŕtveho ramena Váhu a ani s trasovaním cez mestskú 
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časť Hadovce. Bod D/ by znel: berie na vedomie súborné stanovisko ku konceptu 
Územného plánu mesta Komárno s podmienkami, že pri spracovaní konečného 
návrhu dopravného riešenia obchvatu bude spracovaná kombinácia variantov A a B 
v súlade s bodom C/ tohto uznesenia. To znamená, že obchádza aj Hadovce aj Mŕtve 
rameno Váhu, a bude zahŕňať aj obchvat mestskej časti Nová Stráž.  
 
D. Kovács – aj v júni som povedal, že by sme sa nemali rozhodnúť do vtedy, kým nevieme 
o čom máme vlastne rozhodovať. Doteraz sme nevideli žiadny plán, nákres, ako to má 
vyzerať. Nakoľko do konca mesiaca by malo byť pripravené štúdium realizovateľnosti 
polohy cesty I/64 Topoľčany–Nitra-Komárno, a taktiež aj v parlamente rokujú 
o uvoľnení dlhovej brzdy, ktorá ovplyvňuje aj náš obchvat, mám procedurálny návrh. 
Navrhujem materiál stiahnuť z dnešného rokovania a predložiť ho na novembrovom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nakoľko ide o procedurálny návrh, žiadam 
hlasovať hneď teraz. Ďakujem... 
 
/Výsledok hlasovania č.  26 /: 
Procedurálny návrh pána poslanca Dávida Kovácsa  – stiahnuť materiál z rokovania 
a predložiť na novembrovom zasadnutí MZ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 15 
Proti: 1 
Zdržal sa: 6   
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
Materiál stiahnutý z rokovania.  
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno po ukončení programového bodu  
prevzal slovo späť od viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha.  
 
 
K bodu č. 6 (nový programový bod) – Žiadosť Základnej školy M. Jókaiho s VJM 
Komárno    TE-1518/2017 
Predkladateľ:   Mgr. Bajkai János 
 
Základná škola M.Jókaiho s VJM Komárno, Ul. mieru 2 žiada o navýšenie rozpočtu ŠKD na 
šk. rok 2017/2018 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na mzdové náklady na 
financovanie zvýšeného počtu skupín ŠKD od školského roku 2017/2018. 
 
J. Bajkai – k zdroju by som chcel doplniť informáciu, že bude to zabezpečené 
z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, program 6.2.5 – Hmotná núdza ZŠ 
vo výške 5  822 eur a 6.1.7 – Spoluúčasť na projektoch školstva vo výške 401 eur. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
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Variant 1 
/Výsledok hlasovania č.  27 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy Móra Jókaiho s VJM o navýšenie 
rozpočtu školského klubu detí od školského roku 2017/2018 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1380/2017)    
 
 
K bodu č. 7 (pôvodný programový bod č. 3) - Informatívna správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie          TE-1513/2017 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan 
 
Pán hlavný kontrolór Mgr. Miklós Csintalan predkladá Informatívnu správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie ku dňu 22.09.2017. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Keszegh – chcel by som predložiť poslanecký návrh, v ktorom navrhujem hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu prevedenia procesu verejného obstarávania zákazky 
„Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno“ v súlade so zákonom, a posúdiť 
potreby prijatia prác na viac súvisiacich s touto zákazkou. Chcel by som, aby všetky 
informácie boli transparentné, a k tomuto žiadam vašu podporu. Ďakujem.  
 
O. Gajdáč – návrh na uznesenie pána Mgr. Bélu Keszegha považujem za vysoko dobrý, 
a v tejto súvislosti by som navrhol doplniť ešte pre pána hlavného kontrolóra takisto 
preskúmať verejné obstarávanie vykonávanej rekonštrukcie chodníka na cintorínskom rade. 
Keď je to prijateľné pre vás.  
B. Keszegh – ide o verejné obstarávanie v inej téme, bolo by vhodnejšie pripraviť návrh na 
uznesenie zvlášť. 
O. Gajdáč – dobre, potom je to jednoduché... Mestské zastupiteľstvo žiada pána 
hlavného kontrolóra preskúmať verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníka na 
cintorínskom rade. V prípade zistenom pochybení to riešiť na úrade, s úradom pre verejné 
obstarávanie.  
L. Stubendek – prosím poslanecké návrhy odovzdať aj písomne...  
 
O. Gajdáč – na základe podnetu pána poslanca Mgr. Bélu Keszegha dávam do môjho 
návrhu preskúmať aj  verejné obstarávanie na chodník na Pohraničnej ulici...  
  
Výsledok hlasovania č.  28 /: 
Poslanecký návrh Mgr. Bélu Keszegha – preskúmať  verejné obstarávanie zákazky 
„Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno“  
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1381/2017)    
 
Výsledok hlasovania č.  29 /: 
Poslanecký návrh Mgr. Ondreja Gajdáča – kontrola verejného obstarávania na 
chodníky na Cintorínskej a na Pohraničnej ulici 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za:17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1382/2017)    
 
/Výsledok hlasovania č.  30 /: 
Návrh na uznesenie k informatívnej správe  o  kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
ku dňu 22. 09. 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1383/2017)    
 
Pán primátor o 17:50 hod. nariadil prestávku. Pokračovanie o 18:09 hod.. 
Prezentácia o 18:10 hod   -  14 poslancov je prítomných. 
 
 
K bodu č. 8 (pôvodný programový bod č. 4) - Návrh na zvolenie prísediaceho pre 
Okresný súd Komárno 
Predkladateľ:  Ing. Stubendek László 
 
03.08.2017 primátorovi Mesta Komárno bol doručený list Okresného súdu Komárno č. Spr 
O/95/2017 zo dňa 31.07.2017, ktorým predseda súdu v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisoch (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z.z.) požiadal Mesto Komárno o vykonanie volieb 
prísediaceho pre Okresný súd Komárno pre ďalšie volebné obdobie. 
Funkcia prísediaceho podľa citovaného zákona je verejnou funkciou. 
V zmysle § 74 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch predseda Okresného súdu Komárno určil 
prísediaceho v počte 1 (jeden). V zmysle § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediaci sú 
volení na obdobie štyroch rokov. 
Predpoklady na voľbu prísediaceho sú stanovené v ust. § 139 ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 
Z.z. nasledovne: 
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1. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,  
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude 
riadne vykonávať, 
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 
2. Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1) písm. b) až e) a podmienku 
štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie 
prísediaceho. 
V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v 
obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo 
pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu 
príslušného súdu. 
Navrhovaný kandidát za prísediaceho spĺňa vyššie uvedené predpoklady a súčasne súhlasí 
svojou voľbou k Okresnému súdu Komárno. 
Mesto Komárno listom zo dňa 28.08.2017 zaslalo predsedovi súdu navrhovaného kandidáta 
na voľbu prísediaceho spolu so žiadosťou o vyjadrenie sa. Písomné vyjadrenie predsedu 
Okresného súdu Komárno zo dňa 11.9.2017 tvorí prílohu tohto materiálu. 
 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017: odporúča prerokovať materiál v MsZ (7:0:0). 
 
/Výsledok hlasovania č.   31 /:  
Návrh na uznesenie k Návrhu na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1384/2017) 
 
 
K bodu č. 9. – Návrh na schválenie prenechania hnuteľného majetku Mesta Komárno 
v správe COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno, občianske združenie   TE-
1515/2017 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta 
 
I. Némethová – riaditeľstvo COMORRA SERVISu mi dnes oznámil, že  svoju žiadosť vztiahli 
späť, a na základe tohto aj ja musím stiahnuť tento materiál z dnešného rokovania.   
 
Materiál stiahnutý z rokovania.  
 
 
K bodu č. 10 . – Žiadosti EZUS Pons Danubii  
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta 
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a) Vyplatenie členského príspevku na rok 2018 pre EZUS Pons Danubii s.r.o.           
TE-1440/2017 
 
Ing. Kóňa Bohumír predkladá návrh na vyplatenie členského príspevku na rok 2018 pre Pons 
Danubii. 
 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–0) 
Stanovisko rady:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–0) 
 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  32 /:  
Návrh na uznesenie k žiadosti o predplatenie členského príspevku pre Pons Danubii 
na rok 2018 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za:13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 8 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1385/2017) 
 
b) Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2017  -  Projekt CULTPLAY           
TE-1445/2017 
 
PhDr. Szabó Ingrid predkladá návrh na poskytnutie prostriedkov pre Pons Danubii. 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–0) 
Stanovisko rady:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  33 /:  
Návrh na uznesenie k žiadosti o príspevok pre Pons Danubii – projekt CULTPLAY 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1386/2017) 
 
c)  Realizácia projektu – „Cezhraničný turistický park“        TE-1516/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017 uznesením č. 1069/2016 
schválilo s 3/5 väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
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1. prenájom časti pozemku o výmere 452,01 m2 z parcely registra „C“ č. 1830, ost. plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (upresnený situačným plánom, ktorý tvorí prílohu tohto 
uznesenia), na dobu určitú 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Európske 
zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO:45230021, so 
sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, na verejnoprospešné účely, t.j. na 
vybudovanie turistického parku, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti v rámci regiónu, 
2. nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, za nasledovných podmienok: - 
viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme, 
Komisia rozvoja mesta na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016 nesúhlasila s lokalitou hracej 
zostavy v Detskom parku a žiadala určiť novú vhodnú lokalitu. Mestský úrad s hlavným 
architektom mesta a s vedúcimi odborných komisií prešetril viac možných lokalít: na 
Alžbetinom ostrove pri Zimnom štadióne, pred vchodom do Ústrednej pevnosti, pri Vodnej 
veži, na II. sídlisku a pred Termálnym kúpaliskom. Z hľadiska majetkových pomerov a 
charakteristiky projektu ako najvhodnejšia lokalita bola vybraná parcela pred vchodom do 
areálu termálneho kúpaliska. Vybraný pozemok má dostatočnú veľkosť, je vo vlastníctve 
mesta a jeho plánované využitie je v súlade s Územným plánom mesta. 
Z vyššie uvedeného dôvodu je navrhnutá nová lokalita na realizovanie projektu a je 
predložený nový návrh uznesenia na schválenie zámeru prenájmu navrhovanej parcely, t.j. 
p.č. 967/1, s upravenou cenou nájmu podľa BDÚ danej lokality. 
Podľa projektovej dokumentácie sa plánujú nasledovné aktivity zahrnuté do projektu: 
- výstavba hracej zostavy v Komárne – turistickej atrakcie vo forme pevnosti v Komárome 
(Csillagerőd). Hracia zostava s maximálnymi rozmermi 18,3 x 24,7 m, t.j.:452,01 m2, má 
formu pôdorysu pevnosti. 
Očakávaným výsledkom je vytvorenie novej, integrovanej turistickej atrakcie realizovanej v 
súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom zvýšenia atraktivity pohraničnej oblasti, a tým 
zvýšenie počtu návštevníkov. Posilní sa strategická spolupráca cezhraničných regiónov za 
účelom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.   34 /:  
Návrh na uznesenie k realizácii projektu „Cezhraničný turistický park“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1387/2017) 
 
 
K bodu  č.  11   –   (Nový programový bod) – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 
podľa VZN č. 15/2017pre Futbalový klub KFC Komárno 
Predkladateľ – Ing. László Stubendek 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno, informoval prítomných, že dňa 22. 
septembra 2017 úrad obdržal žiadosť Mestského basketbalového klubu Komárno 
o poskytnutie dotácie na športovú činnosť vo výške 10.000 eur. Začiatok súťažného ročníka 
2017/2018 sprevádzajú klub finančné problémy a to i rozšírením Alpsko-jadranského pohára 
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a dočasným výpadkom sponzoringu. Taktiež informoval, že 13. septembra Komárňanský 
futbalový klub predložil žiadosť, v ktorom prezident futbalového klubu žiada o priznanie 
finančných prostriedkov vo výške 50 000 eur. Túto účelovú dotáciu KFC potrebuje na 
výdavky pri zabezpečení projektu obnovy a rozšírenia štadióna – prípravné práce.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Andruskó -  materiál nebol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie ani na Rade 
mestského zastupiteľstva, preto v tejto veci nemôžeme hlasovať. Môžeme o tom 
diskutovať, ale musíme dodržať rokovací poriadok.  
L. Stubendek – poprosím pána vedúceho odboru školstva, kultúry a športu, aby materiál 
predložili komisiám na prerokovanie. Ďakujem všetkým za pripomienky a príspevky. 
Pokračujeme podľa schváleného programu.  
 
 
K bodu  č.  12 (Pôvodný programový bod č. 7)  –   Protest  prokurátora  č.  Pd.  
109/17/4401-3 proti VZN Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia v znení VZN č. 
10/2008 a VZN č. 3/2009       TE-1454/2017 
Predkladateľ:  PhDr. Szabó Ingrid 
 
Protest prokurátora č. Pd 109/17/4401-3 proti VZN Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia v 
znení VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009 
 
Mestu Komárno dňa 12.07.2017 bol doručený protest Okresnej prokuratúry v Komárne č. Pd 
109/17/4401-3 zo dňa 17.07.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno 
č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN č. 
10/2008 a VZN č. 3/2009 podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov. 
V rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním zákonov a všeobecne záväzných právnych 
predpisov orgánmi verejnej správy pri vykonaní previerky stavu zákonnosti v postupe a 
rozhodovaní mesta Komárno ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy podľa 
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo zistené, že niektoré 
ustanovenia VZN č. 10/2003 v znení VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009 svojím obsahom 
odporujú zákonu, nakoľko od prijatia uvedených VZN došlo k legislatívnym zmenám v oblasti 
ochrany ovzdušia. 
V prípade, ak sa vyhovie protestu prokurátora je potrebné zrušiť VZN č. 10/2003 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN mesta Komárno č. 10/2008 a 
VZN mesta Komárno č. 3/2009 a nahradiť ho novým VZN. 
Podľa § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch „(5) Obec môže upraviť všeobecne záväzným 
nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku 
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na 
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.“ 
V návrhu VZN sa vynechali ustanovenie o pôsobnosti mesta nakoľko tie sú obsiahnuté v 
zákone č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia povinné osoby platia podľa podmienok ustanovených 
zákonom. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania určuje mesto 
rozhodnutím v správnom konaní, ktoré vydá na základe údajov oznámených 
prevádzkovateľom malého zdroja v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 
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za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) . Výška poplatku sa určuje v 
závislosti od množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, podľa spotreby palív, 
alebo používaných surovín v uplynulom roku. V zmysle § 3 ods. 2 zákona o poplatkoch „(2) 
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.“ 
Poplatky prevádzkovateľov malých zdrojov sú príjmom rozpočtu Mesta Komárno. Oproti 
doterajšej právnej úprave sa násobok využitý vo výpočte výšky poplatku zaokrúhlil na 
najbližšie celé číslo pre zjednodušenie výpočtu poplatku. 
Navrhuje sa vyhovieť protestu prokuratora a následne schváliť návrh VZN č. /2017 vo 
veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, účinnosťou 
ktorého sa následne zruší VZN mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN mesta Komárno č. 10/2008 a VZN mesta Komárno 
č. 3/2009. 
 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko Komisie ŽP, VP a dopravy: dopočuje schváliť návrh na uznesenie (6:0:0) 
Stanovisko Finančnej komisie: 
Stanovisko Komisie rozvoja mesta: dopočuje schváliť návrh na uznesenie (6:0:0) 
Stanovisko Rady: dopočuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 35 /: 
Návrh na uznesenie k protestu prokurátora Pd 109/17/4401-3 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1388/2017)    
 
K prijatiu tohto všeobecne záväzného nariadenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov.  
 
/Výsledok hlasovania č.   36 /: 
Návrh VZN Mesta Komárno č.    /2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (VZN č. 9/2017)    
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K bodu č. 13. (Pôvodný programový bod č. 8) – Návrh VZN Mesta Komárno č.     /201, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov     TE-1437/2017 
Predkladateľ:  Ing. Bíró Anna 
 
Mestský úrad odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia  o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na základe 
nasledovného: 
Prekladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v súlade s § 16 
zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene  a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o 
 politických stranách a  politických hnutiach  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len 
„zákon o volebnej kampani“) obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho 
parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní 
prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a referenda. 
Zákona o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie volebných 
plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 
subjektov, t.j. pre všetky zaregistrované politické strany, koalície politických strán a 
nezávislých kandidátov musí byť vytvorený rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných 
plagátov. Takto vyhradená plocha bude musieť byť k dispozícii zaregistrovaným 
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci 
subjekt svoje právo na umiestnenie plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci  
subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na 
verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný 
kandidujúci subjekt prázdne.  
Mestský úrad Komárno rozšíril, doplnil a aktualizoval platné Všeobecne záväzné nariadenie 
v zmysle Usmernenia k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na 
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2017 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tak, aby boli uvedené aj koalície 
kandidujúcich politických strán. 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Komárno č. XX/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie číslo 
27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov. 
 
Stanovisko Mestského úradu Komárno:  navrhuje schváliť návrh VZN 
Stanovisko Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.09.2017: navrhuje schváliť 
návrh uznesenia (7-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa zo dňa 21.09.2017: (4-0-1-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.   37 /: 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ...../2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (VZN č.  10/2017)    
  
 
K bodu č. 14  (pôvodný programový bod č. 9) -  Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladateľ:  Ing. Bíró Arianna 
     
a)  Žiadosť o dotáciu zo sociálneho fondu - Náruč n.o      TE-1432/2017 
 
18286/20111/OSV/2017 – Náruč n.o., Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806 
žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely na nákup materiálu na rekonštrukciu prístreškov /altánkov/ na posedenie pre 
klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich pravidelne navštevujú. Od jari do jesene sú 
prístrešky vyhľadávané, hlavne pre polohu, ktorá vytvára súkromie. V príjemnom prostredí 
záhrady sa klienti cítia dobre, čo prispieva k zvyšovaniu práce s klientom v rámci sociálnej 
rehabilitácie, ale aj adaptačného procesu. Cieľom uvedenej aktivity sa zariadenie snaží 
zvyšovať úroveň poskytovania sociálnej služby a štandardov v sociálnych službách. Terajšie 
altánky sú v dezolátnom stave a aj z toho dôvodu je potrebná rekonštrukcia. Celkový 
predpokladaný rozpočet aktivity je 5.000 eur. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu Mesta 
Komárno na rekonštrukciu a účelovú prestavbu sociálnych zariadení na sociálne a zdravotné 
účely je 1.000,- 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. 
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie: 
Alternatíva 3. 
Hlasovanie: (6-1-0) 
 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 3 
Hlasovanie: (6-0-0-1) 
  
Alternatíva 3.     900 eur 
/Výsledok hlasovania č. 38 /: 
Pozmeňovací návrh SZB komisie k návrhu MsÚ na uznesenie k žiadosti o poskytnutie 
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a  
zdravotné účely  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1389/2017)    
 
b)  Žiadosť o dotáciu zo sociálneho fondu - Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami    TE-1448/2017 
 
32641/20102/OSV/2017 – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR so sídlom 
Kossúthovo nám., 945 01 Komárno, IČO: 36098388 žiada o finančnú dotáciu z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rekondično – 
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zdravotný a rehabilitačný pobyt v Demänovskej Doline, chata Bystrina v termíne od 
10.09.2017 do 15.09.2017 pre 40 členov svojho zväzu. Účastníci budú relaxovať na 
čerstvom vzduchu v horskom prostredí. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu Mesta 
Komárno na sociálne a zdravotné účely na ubytovanie je 800,- Eur. Prepravu a stravovanie 
si bude každý z účastníkov hradiť sám. Rekondično – zdravotný a rehabilitačný pobyt má 
prispieť pre dôchodcov s rôznymi civilizačnými chorobami o zlepšenie zdravotného stavu a 
pobyt v horskom prostredí prospieva ich zdraviu.  
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. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na 8 alternatívu 3. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie Alternatíva 3. 
Hlasovanie: (7-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie - Alternatívu 3 
Hlasovanie: (6-0-0-0) 
  
Alternatíva 3.   600 eur 
/Výsledok hlasovania č.  39 /: 
Pozmeňovací návrh SZB komisie k návrhu MsÚ na uznesenie k žiadosti o poskytnutie 
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1390/2017)    
 
 
K bodu  č. 15 – (pôvodný programový bod č. 10)  –  Žiadosti a návrhy v bytových 
veciach    
Predkladateľ:  Ing. Bíró Arianna 
 
1. Žiadosti a návrhy v bytových veciach – obal TE-1399/2017 
 
2. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu  TE-1400/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  uznesením č. 1181/2017 zo dňa 09. marca 2017 
a následne uznesením č. 1285/2017 zo dňa 18. mája 2017 schválilo aktualizovaný Zoznam 
žiadateľov o prenájom bytu  a Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2017. 
Z dôvodu, že mesto Komárno toho času disponuje ďalšími voľnými bytmi, je potrebné 
zoznam  aktualizovať  Všetkým žiadateľom zo schválených zoznamov, ktorí vyhovujú 
kritériám pre pridelenie bytov  s určitým štandardom na predošlých zasadnutiach MZ už boli  
pridelené byty. Aby bolo možné v budúcom období voľné byty obsadzovať nájomníkmi je 
potrebné aktualizovať schválené zoznamy o nové žiadosti, ktoré splnili podmienky zaradenia 
v zmysle § 3 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov  vo  vlastníctve  
Mesta  Komárno v znení neskorších predpisov. 
V zmysle  § 3 ods. 3  VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu  schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne.  
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Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU, spĺňajúcich kritériá na 
pridelenie bytu v DOU, ako aj zoznam voľných bytov v DOU na adrese Gazdovská ul, 
Špitálska ul. v Komárne 
O konkrétnych bytoch rozhodovali členovia komisie podľa opodstatnenosti žiadostí údaje 
o žiadateľoch v prílohe, ostatným žiadateľom už bol pridelený byt. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017 : odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0) 
Stanovisko rady zo dňa  21.09.2017: 6:0:1 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 40  /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a  
Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1391/2017)    
 
3. Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 4/23 – J. Sz.         TE-1401/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 41 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1392/2017)    
 
4. Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 8/31- T. H.         TE-1402/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 42 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1393/2017)    
 
5. Žiadosť o pridelenie konkrétneho bytu – J. B.                TE-1412/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   43 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  29  

Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1394/2017)    
 
6. Žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite - M. M. a I. G.     TE-1405/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.  44 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1395/2017)    
 
7. Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 8/32- J. Cs.          TE-1403/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   45  /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1396/2017)    
 
8. Žiadosť o prenájom bytu - Špitálska ul. 12/3- A. H.         TE-1404/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.  46 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1397/2017)    
 
9. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/18- R. R.      TE-1406/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   47 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1398/2017)    
 
10. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/21- M. H.   TE-1407/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 48 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1399/2017)    
 
11. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/39- R. K.          TE-1408/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   49  /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1400/2017)    
 
12. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/40 – M. J.           TE-1409/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 50 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1401/2017)    
 
13. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 51/51 – I. V.           TE-1410/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   51 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1402/2017)    
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14. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 51/52 – F. R.           TE-1411/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.   52 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1403/2017)    
 
 
15. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. slobody 5/9 - Mgr. A. O.          TE-1420/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.  53 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1404/2017)    
 
 
16. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. gen. Klapku 14/31- K. F.          TE-1429/2017 
 
/Výsledok hlasovania č.  54 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1405/2017)    
 
 
17. Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/47- M. L.    TE-1430/2017 
 
/Výsledok hlasovania č. 55 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1406/2017)    
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18. Žiadosť o prenájom bytu – L. O.                                 TE-1416/2017 
 
Menovaný dňa 26. januára 2017 podal žiadosť o prenájom bytu – tlačivo, v ktorom bol 
žiadateľom sám, ako rozvedený, bez uvedenia ďalších spolu posudzovaných osôb. Jeho 
žiadosť nebola zaevidovaná do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu, nakoľko mal záväzky 
voči mestu vo výške 229,50 eur, ktoré dňa 06.03.2017 uhradil. Ďalším šetrením OÚMaSB 
Mestského úradu Komárno bolo zistené, že v žiadosti o prenájom bytu zo dňa 26. januára 
2017 uviedol nepravdivé údaje, nakoľko žiadateľ nie je rozvedený, ale ženatý od roku 2008 
s A. H., s ktorou má 6 maloletých detí: 
- deti, ako aj manželka sú občania Maďarskej republiky, 
- matka poberá v Maďarsku dávku v materstve v sume 57 000,- Ft, 
- žiadateľ L. O. toho času je zamestnaný v GYIQ, s.r.o. - agentúra dočasného 

zamestnávania na dobu určitú od 16.02.2017 do 31.07.2017 a momentálne pracuje vo 
Voderadoch, 

- maloleté deti boli zapísané do ZŠ s VJM Ul. Práce na vyučovací rok 2016/2017, ale došlo 
k zanedbaniu plnenia povinnej školskej dochádzky zo strany ich zákonných zástupcov a 
z toho dôvodu Spoločný školský úrad mesta Komárno postúpil vec na ORPZ Komárno, 
rodičia potom deti odhlásili zo školy na Ul. Práce a t.č. nie sú zapísané do žiadnej ZŠ, 

- maloleté deti s rodičmi žijú bez súhlasu prenajímateľa v mestskom nájomnom byte na 
adrese Veľký Harčáš u J. L., ktorý je nájomcom predmetného bytu, 

- Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1292/2017 zo dňa 16. mája 2017 
neschválilo zaradenie žiadosti pána O. L. do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a 
pridelenie bytu, 

- pán L. dňa 30. júna 2017 znovu podal žiadosť o prenájom bytu a tlačivo, v ktorom už 
uviedol svoju manželku a svojich 6 detí, ktoré sú občanmi Maďarskej republiky, 

- potvrdenie o príjme rodiny k žiadosti nepredložil, 
- potvrdenie o zápise detí do MŠ a ZŠ priložené nie sú, 
- maloleté deti s rodičmi naďalej žijú bez súhlasu prenajímateľa v mestskom nájomnom 

byte na adrese Veľký Harčáš u J. L., ktorý je nájomcom predmetného bytu. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 11.09.2017:  komisia neodporúča žiadateľovi prideliť byt (6-1-0) 
Stanovisko rady zo dňa 21.09.2017: rada odporúča materiál postúpiť na rokovanie MZ   (7:0:0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
É. Hortai – navrhujem materiál stiahnuť z rokovania. Ako aj pán predseda komisie povedal, 
možno by bolo lepšie ešte viac preskúmať tento prípad, ako sa teraz rozhodnúť zamietavo. 
To, čo povedala pani poslankyňa JUDr. Margit Keszegh, a čo som hovorila aj ja, v §15 
v odseku č. 3 je uvedené, že výnimky s touto VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To 
znamená, že bez skúmania podmienok či už z hľadiska ľudskosti, alebo z iných dôvodov 
mestské zastupiteľstvo môže žiadateľovi prideliť byt...  
A. Bíró – materiál stiahnem z rokovania.  
 
Materiál stiahnutý z rokovania.  
 
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, blížime sa k 20:00 hodine, a v zmysle §4, bod č. 5 
rokovacieho poriadku preruším dnešné zasadnutie. Na pokračovanie zasadnutia navrhujem 
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termín o týždeň, 5. októbra 2017 o 13:00 hod. Prosím hlasujme o termíne pokračovania 
zasadnutia MZ, či vyhovuje...  
 
/Výsledok hlasovania č. 56  /: 
Návrh na uznesenie k prerušeniu 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
pokračovanie dňa 5.10.2017 o 13:00 hod. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1407/2017)    
 
 
L. Stubendek - ... prerušujem zasadnutie. V zasadnutí mestského zastupiteľstva 
pokračujeme 5. októbra 2017 so začiatkom od 13:00 hod.. Ďakujem všetkým za 
konštruktívne príspevky, a prajem všetkým príjemný večer. 
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta na základe prijatého uznesenia č. 1407/2017 
o 20:02 hod. ukončil 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
V Komárne, 05. októbra  2017 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

 
Overovatelia 

 
 
 

JUDr. Tamás Varga  ................................................................. 
 

 
  

Ing. František Rajko  ................................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Szépová 
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Pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, dňa 05. októbra 
2017 o 13:04  hod. otvoril a viedol Ing. László  Stubendek, primátor mesta Komárno. 
 
 
 
L. Stubendek – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
1407/2017 z rokovania 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný deň t.j. 05.10.2017 so začiatkom 
o 13:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré mestské zastupiteľstvo 
schválilo.  
 
 
Neprítomní – Ospravedlnení: MUDr. Tibor Bastrnák,  
Neskorší príchod zahlásili: Mgr. Károly Less, MUDr. Zoltán Benyó, Ing. Peter Korpás,  
PaedDr. Kiss Péntek József, JUDr. Margit Keszegh. 
 
 
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: 13. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovateľkou zápisnice zostáva Klaudia Szépová. Overovatelia z 35. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva, JUDr. Tomás Varga a Ing. František Rajko  sú prítomní, takže sú 
overovateľmi zápisnice naďalej.  
 
O 13:07 hod prišla pani poslankyňa JUDr. Éva Hortai. 
 
 
L. Stubendek - budeme pokračovať v zmysle schváleného programu. Nasleduje 
prerokovanie programového bodu č. 16 – Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta 
Komárno k 31.12.2017. 
 
 
O 13:10 hod. prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende. 
O 13:13 hod. prišiel pán poslanec PhDr. Imre Knirs. 
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K bodu č. 16 (pôvodný programový bod č. 12) – Výsledky konsolidovanej účtovnej 
závierky Mesta Komárno k 31.12.2016 
Predkladateľ:  Ing. Kóňa Bohumír 
 
Predkladá sa Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 za Mesto Komárno a ním 
založené podniky a zriadené organizácie a Konsolidovaná výročná správa konsolidovanej 
účtovnej závierky Mesta Komárno za rok  2016. 
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s § 22a  zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. 
Po vymedzení konsolidovaného celku, ktorý tvoria Mesto Komárno ako materská účtovná 
jednotka a podniky a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako dcérske účtovné 
jednotky, bola zostavená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 na základe 
individuálnych účtovných závierok jednotlivých subjektov a nimi poskytnutých informácií 
a údajov potrebných pre jej zostavenie. 
Mesto postupovalo podľa zásady ekonomickej jednoty, podľa ktorej sa konsolidovaná 
účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrnované boli jednou 
ekonomickou jednotkou. 
Bolo vykonané odsúhlasenie koncoročných zostatkov a vzájomných vzťahov medzi týmito 
účtovnými jednotkami, ktoré vznikli zo vzájomných transakcií medzi subjektmi 
konsolidovaného celku. 
Po vytvorení súčtových výkazov, a to súčtovej (agregovanej) súvahy a súčtového 
(agregovaného) výkazu zisku a strát bola vykonaná samotná konsolidácia, resp. eliminácia 
vzájomných vzťahov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek. 
K zostavenej konsolidovanej účtovnej závierka bola vyhotovená Konsolidovaná výročná 
správa a súlad Konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta 
Komárno k 31.12.2016 bol overený audítorom.  
Z dôvodu opodstatnenosti záveru audítora, že významná časť individuálnych účtovných 
závierok spoločností v konsolidovanom celku mesta nebola auditovaná bolo navrhnuté  
a mestským zastupiteľstvom uznesením č. 279/2015 schválené vykonať pred konsolidáciou 
za rok 2016 audit individuálnych účtovných závierok za rok 2016 aj pre obchodnú spoločnosť 
CALOR, s.r.o. a pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS.  
Na základe výberového konania bola pre audit individuálnej účtovnej závierky obchodnej 
spoločnosti CALOR, s.r.o., príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS a rozpočtovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno vybraná audítorská spoločnosť 
EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava. 
Povinnosť vykonania auditu individuálnej účtovnej závierky Zariadenia pre seniorov Komárno 
vyplýva z novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 67a. 
 
Stanovisko úradu:  odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK: hlasovanie: 5–0–3 
Stanovisko rady: hlasovanie  4–0–2 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  57 /: 
Návrh uznesenia ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1408/2017)    
 
 
K  bodu  č.  17  –  Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno a mestských 
organizácií za 1. polrok 2017    
Predkladateľ:  Ing. Kóňa Bohumír, Mgr. Ruman Patrik, Ing. Veľký Ľuboš, Mgr. Batta György, 
Mgr. Polgárová Hedviga, Vargová Anna, Mgr. Tomáš Nagy 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
O 13:25 hod. prišiel pán poslanec Ing. Peter Korpás. 
 
1/  Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2017 Mesto Komárno           
TE-1428/2017 
 
Mesto Komárno predkladá správu o výsledku hospodárenia za I. polrok 2017. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:   doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–1–1) 
Stanovisko rady: pomer hlasovania: 4-0-2 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
O 13:31 hod. prišiel pán poslanec Ing. Zoltán Bujna.  
O 13:38 hod. prišiel pán poslanec PaedDr. Kiss Péntek József.  
O 13:42 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Anton Marek.  
 
/Výsledok hlasovania č.  58 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 
2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1409/2017)    
 
2/ Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna a.s.              TE-1427/2017 
 
Generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s. predložil hospodárske výsledky za I.polrok 
2017 a účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK a.s. za I. polrok 2017 na prerokovanie v MZ. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  8-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko Rady mesta: 6-0-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
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(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  59/: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK –  
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1410/2017)    
  
3/ Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o.      TE-1426/2017 
 
Konateľ spoločnosti CALOR, s.r.o. – Ing. Ľuboš Veľký predložil hodnotenie výsledku 
spoločnosti CALOR, s.r.o. za  I. polrok 2017 a účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky 
k 30.06.2017 spoločnosti CALOR, s.r.o. na prerokovanie v MZ.  
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK:  8-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie  
Stanovisko rady:  6-0-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 60 /: 
Návrh na uznesenie  k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti   CALOR, s.r.o. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1411/2017)    
 
4/   Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o.            
TE-1425/2017 
 
Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA spol. s.r.o. predložil hodnotenie výsledku hospodárenia za 
I. polrok 2017 a  účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky spoločnosti COM-MÉDIA spol. 
s.r.o. za I. polrok 2017 na prerokovanie.   
 
Stanovisko úradu:    Doporučuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko FK:   8-0-0 – doporučuje prijať návrh na uznesenie  
Stanovisko rady:  6-0-0-0 – doporučuje prijať návrh na uznesenie 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  61 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA                                                       
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1412/2017)    
 
5/ Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
Seniorov Komárno za I. polrok 2017           TE-1423/2017 
 
Mgr. Heviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno 
predložila hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2017 na prerokovanie v MZ. 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK:   7-0-1 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko rady mesta:  6-0-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Pani riaditeľka využila príležitosť, a pozvala všetkých prítomných na slávnostné podujatie, 
ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra 2017 od 14:00 hod v Zariadení pre seniorov, a to 
z príležitosti mesiaca úcty k starším.  
 
/Výsledok hlasovania č.  62 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie 
Zariadenie pre Seniorov Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1413/2017)    

 
6/ Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko za I. polrok 2017      TE-1422/2017 
 
Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko predložila hodnotenie    
výsledku hospodárenia za I. polrok 2017 na prerokovanie. 
 
Stanovisko úradu:   doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:   8-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko rady mesta:  6-0-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 63 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia za  I. polrok 2017  
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1414/2017)    
 
7/ Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 
I.  polrok 2017       TE-1424/2017 
 
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil hodnotenie výsledku 
hospodárenia za I. polrok  2017 na prerokovanie v MZ. 
             
Stanovisko úradu:   doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko rady: 6-0-0-0 – doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko rady: 6-0-0-0 – doporučuje prijať návrh na uznesenie 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 64 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1415/2017)    
 
 
O 15:14 hod. pán primátor nariadil 20 minútovú prestávku. 
O 15:17 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Károly Less. 
Pokračovanie o 15:40 hod.  
Prezentácia o 15:42 hod.   -  13 poslancov je prítomných.  
  
 
K bodu č. 18 (pôvodne programový bod č. 14) -  Žiadosti a návrhy vo finančných 
veciach  
 
1) Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (KOMVaK - Investície do 
vodárenského majetku + havárie)     TE-1435/2017 
 
Ing. JUDr. Iveta Némethová predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 
2017. 
 
Uznesením č.1098/2016, zo dňa 8. decembra 2016 Mestským zastupiteľstvom v Komárne 
bolo schválené uznesenie k návrhu na zníženie záväzkov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a 
kanalizácie mesta Komárna, a.s.. 
V zmysle tohto uznesenia v roku 2017 všetky oprávnené a vzájomne odsúhlasené náklady 
súvisiace s haváriami na prenajatom majetku budú uhradené prenajímateľom mestom 
Komárno nájomcovi KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. Tieto zmeny 
boli premietnuté aj v Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve medzi prenajímateľom Mestom 
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Komárno a nájomcom KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zo dňa 
21.3.2017, resp. zaradené programového do rozpočtu mesta na r. 2017 program 8 – rozvoj 
mesta, 700 – kapitálové výdavky, v položke investície do vodárenského majetku + havárie vo 
výške 85.000,- €. 
Vzhľadom na to, že v skutočnosti ako aj podľa predložených účtovných dokladov spoločnosti 
v r. 2017 boli resp. sú predpokladané v prípade odstránenia havárií a porúch na verejnom 
vodovode a kanalizácii práce charakteru opravy, za účelom odstránenia fyzického 
opotrebenia alebo poškodenia majetku, pri ktorých nedochádza k zmene technických 
parametrov, alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia majetku mesta, 
tieto práce nie sú charakteru investícií do vodárenského majetku, teda ani nemali byť 
hradené z kapitálových výdavkov mesta, jedná sa o bežné výdavky - opravy. 
Z uvedeného dôvodu je nutné, aby vynaložené náklady spoločnosti KOMVaK – Vodární a 
kanalizácií mesta Komárna, a.s. na odstránenie havárií a porúch na verejnom vodovode a 
kanalizácii mesta, ktoré sú charakteru opráv, boli hradené z bežných výdavkov mesta. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 8–0–0) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 
/Výsledok hlasovania č.  65 /: 
Návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia    1416/2017)    
 
2)  Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (KOMVaK - oprava strechy ČOV)     
TE-1451/2017 
 
Ing. JUDr. Iveta Némethová predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 
2017. 
 
Na Mesto Komárno dňa 31.7.2017 bol zaslaný list č. 335/2017, spoločnosti KOMVaK 
Vodární a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom oznámila havarijný stav striech na ČOV 
na objektoch kalového a plynového hospodárstva. O stave budov bola priložená aj 
fotodokumentácia. 
Faktúru za dodané práce podľa tohto listu bude refakturovať vlastníkovi ČOV, mestu 
Komárno vo výške podľa predbežnej kalkulácie 25 tis. eur. O stave budov bola priložená aj 
fotodokumentácia. 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–1) 
Stanovisko rady:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 
/Výsledok hlasovania č. 66 /: 
Návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
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Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1417/2017)    
 

3) Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (KOMVaK - Rekonštrukcia 
vyhnívacej nádrže)     TE-1458/2017 
 
Ing. JUDr. Iveta Némethová predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s. listom č. j. 65/2016 zo dňa 
02.02.2016 oznámila vlastníkovi infraštruktúrneho majetku havarijný stav vyhnívacej nádrže 
ČOV, ktorá je v prevádzke od roku 1974. 
Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže bola zahrnutá v podnikateľskom pláne spoločnosti 
KOMVaK a.s. Komárno na rok 2017, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 1002/2016 zo 
dňa 03.11.2016. 
Značným poškodením vrchlíku (kužeľového veka) dochádzalo k únikom bioplynu, tvoreného 
pri stabilizácii kalu do ovzdušia, netesným a deravým rozvodným potrubím bola ohrozená 
prevádzka kalového a plynového hospodárstva, zdravie pracovníkov a možným škodám na 
majetku Mesta Komárna Vyhnívacia nádrž má objem 800 m3 a pri dennej produkcii 65 m3 

kapacitne neumožňuje podľa platnej legislatívy zabezpečiť 20 dňové zdržanie, nevyhnutné 
ku stabilizácii kalu, vznikajúceho pri čistení odpadových vôd. V dôsledku kratšieho zdržania, 
ČOV nie je schopná eliminovať všetky zložky znečistenia. Týka sa to najmä ukazovateľa  
PPO4 a PCelk., ktoré v sa koncentrujú v kalovej vode a táto musí byť vrátená do čistiaceho 
procesu ČOV. Napriek tomu, že počas čistiaceho procesu dodávame na jeho elimináciu 
koncentrát síranu železitého, hodnoty na vyústi z ČOV, povolené orgánom štátnej vodnej 
správy je problematické dodržať. 
KOMVaK v roku 2016 zabezpečil výberovým konaním dodávateľa na rekonštrukciu pôvodnej 
vyhnívacej nádrže spoločnosť REA-S s.r.o. s najnižšou cenovou ponukou 128 418,- € bez 
DPH. Vzhľadom k tomu, že pôvodná a novovybudovaná vyhnívacia nádrž sú prepojené 
stávajúcim potrubným systémom, koncom roka 2016 bola realizovaná I. etapa rekonštrukcie, 
ktorá sa týkala rozvodných potrubí mimo objektu pôvodnej vyhnívacej nádrže v celkovej 
hodnote 10 347,- € bez DPH. 
Nakoľko nedostatočnou kapacitou objektu na stabilizáciu kalu je oprávnená hrozba 
sankčných postihov pre nedodržanie stanovených limitných ukazovateľov na odtoku z ČOV, 
z dôvodu nutného zdržania kalu pre anaeróbnu stabilizáciu kalu, ako i samotnej produkcie 
bioplynu, ktorá znižuje náklady na odber zemného plynu, je nutné zabezpečiť kompletnú 
rekonštrukciu pôvodnej vyhnívacej nádrže. 
Úhradu faktúry Mestom Komárno v prospech KOMVaK a.s., spojenú s nákladmi na 
odstránenie havarijného stavu vyhnívacej nádrže v plnej výške preplatí mesto, v zmysle UMZ 
č. 1098/2016, zo dňa 08.12.2016, ktorým bola schválená úhrada prenajímateľom mestom 
Komárno nájomcovi. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh, ale v súčasnosti nie sú voľné zdroje na krytie 
výdavkov. 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 5–0–1–2) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
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/Výsledok hlasovania č.  67/: 
Návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1418/2017)    
 
4) Návrh za zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a Zariadenia pre seniorov 
Komárno na rok 2017    TE-1442/2017 
 
Mgr. Polgárová Hedviga, riaditeľka Zps Komárno, predkladá návrh na zmenu Programového 
rozpočtu Mesta Komárno a rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 
/Výsledok hlasovania č.  68 /: 
Návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a 
rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1419/2017)    
 

5) Návrh za zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno RO - Zariadenie pre seniorov 
na rok 2017    TE-1443/2017 
 
Mgr. Polgárová Hedviga, riaditeľka Zps Komárno, predkladá návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet vlastných príjmov pre Zps Komárno na rok 2017 bol 
schválený vo výške 568 000 EUR a  plnenie príjmov  k 31.7.2017  bolo vo výške 351195,45 
eur, predpokladané zvýšenie vlastných príjmov očakávame vyššie o 34 000 eur. 
Tento stav ovplyvnila aj skutočnosť, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno číslo 5/2017 s účinnosťou od 1.júla 2017 došlo k zvýšeniu úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v Zps Komárno. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 
/Výsledok hlasovania č. 69 /: 
Návrh uznesenia k návrhu na zvýšenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia 
pre seniorov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
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Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1420/2017)    
 
6) Žiadosť o navýšenie účelového kapitálového príspevku na rok 2017 - príspevková 
organizácia Mestské kultúrne stredisko Komárno    TE-1452/2017  
 
Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne strediska Komárno predložila Žiadosť 
o navýšenie účelového kapitálového príspevku o 1587,- Eur na kapitálové výdavky z 
rozpočtu na rok 2017 pre Mestské kultúrne stredisko, ako aj doplnenie účelu použitia 
účelového kapitálového príspevku, a to aj na ďalšie náklady súvisiace s realizáciou projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“ vrátane nákladov na spolufinancovanie 
projektu. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 8–0–0) 
Stanovisko rady: doručuje prijať návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č.  70/: 
Návrh na uznesenie k Žiadosti o účelový kapitálový finančný príspevok na rok 2017 – 
vyhotovenie projektovej dokumentácie k Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho 
fondu – Mestské kultúrne stredisko Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1421/2017)    
 
7) Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 Vypracovanie 
energetického auditu verejného osvetlenia     TE-1453/2017 
 
PhDr. Szabó Ingrid predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2017. 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 26. zasadnutí dňa 10. novembra 2016 schválilo zámer 
modernizácie verejného osvetlenia mesta, vypracovanie energetického auditu verejného 
osvetlenia mesta Komárno spolu so svetelnou štúdiou a zahrnúť vypracovanie energetického 
auditu a svetelnej štúdie medzi investície na rok 2017. 
Dielo: Energetický audit verejného osvetlenia mesta Komárno bol vyhotovený autorizovaným 
stavebným inžinierom Ing. Marek Pačuta a bol odovzdaný objednávateľovi – mestu 
Komárno. 
Celková cena diela je 18 840,00 EUR s DPH, sumu navrhujeme uhradiť z položiek 700 - 
Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ (suma 15 148 eur,) a Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MÚ, CVČ a budovy MP (suma 3 692 eur) nakoľko tieto projekty boli 
neúspešné. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK: komisia prejedná materiál na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 18.09.2017. 
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Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 5–0–2) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  71 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1422/2017)    
 
8) Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Kasárenská budova - odkvapové 
zvodové rúry)     TE-1436/2017 
 
Ing. JUDr. Iveta Némethová predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 
2017. 
V termíne od 11.5.2017 do 29.5.2017 z kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne s 
neznámymi páchateľmi boli odcudzené medené odkvapové zvodové rúry v rozsahu 
vyčíslenom na 124,9 bm (viď priloženú schému). Odcudzenie – krádež bolo ohlásené 
zamestnancom MsÚ v Komárne, Mestskej polícií v Komárne a Okresnému riaditeľstvu PZ 
Odbor kriminálnej polície v Komárne. Mestský úrad po vyčíslení škody nahlásil poistnú 
udalosť s nárokovanou čiastkou cca. 5500 eur. 
Z dôvodu, že rekonštrukcia kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne bola 
uskutočnená z dotačných prostriedkov, je potrebné zaobstarať a inštalovať medené 
odkvapové zvodové rúry v rozsahu odcudzených rúr. 
V záujme zabezpečenia tejto povinnosti bol uskutočnený prieskum trhu s vyžiadaním 
cenových ponúk. V rámci prieskumu trhu písomne boli oslovení 5 dodávatelia. Dňa 
25.7.2017 od dodávateľa DARTON s.r.o. bola doručená cenová ponuka na dodanie a 
inštaláciu medených odkvapových zvodových rúr v celkovej rozmere 124,90 bm. Vyčíslené 
náklady na dodávku, montáž a dopravu predstavujú 5496,06 eur spolu s DPH (v prílohe). 
Nakoľko v schválenom rozpočte mesta Komárno na rok 2017 nebolo plánované s týmto 
mimoriadnym výdavkom, je potrebné vykonať zmenu rozpočtu. 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  komisia prejedná materiál na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 18.09.2017 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0) 
 

(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 

/Výsledok hlasovania č.  72 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1423/2017)    
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9) Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Výmena rozvádzačov - 
havarijný stav)    TE-1444/2017 
 
Mgr. Fekete Tomáš, predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017. 
 
Z dôvodu havarijného stavu elektrických rozvádzačov verejného osvetlenia, došlo k výmene 
rozvádzača na ulici Komenského a na ulici Meštianska. Stav rozvádzačov bol životu 
nebezpečný a bolo nutné tento stav okamžite riešiť. 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK:  komisia prejedná materiál na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 
18.09.2017. 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6–0–1) 
 
/Výsledok hlasovania č.  73 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1424/2017)    
 
10) Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Investície - nedočerpané v 
roku 2016)    TE-1462/2017 
 
PhDr. Szabó Ingrid, predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017. 
 
V zozname investícií na rok 2016 sa nachádzali medzi inými tzv. “Výbeh pre psov“ v celkovej 
sume 5000 euro, a „Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová 
Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín“ v hodnote 10 000 eur. Tieto investície z 
dôvodu časovej tiesne (nedostatočný čas pre prípravu - projekty, povoľovacie procesy, 
verejné obstarávania) neboli v r. 2016 dokončené, a nevyčerpané čiastky budú ešte 
potrebné v r. 2017 na dokončenie a odovzdanie týchto stavieb. Žiadané čiastky pre presun z 
minulého roka: 
- Výbeh pre psov - suma 1609 eur, 
- Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky 
s Darányiho ulicou po cintorín - suma 6500 eur. 
Menované predmetné akcie sú v štádiu riešenia, a počíta sa s ich realizáciou – dokončením 
v tomto roku. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK: komisia prejedná materiál na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 18.09.2017. 
Stanovisko rady: pomer hlasovania: 6–0–1 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  74 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1425/2017)    
 
11) Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 - 
informatívna správa     TE-1450/2017 
 
Mestský úrad Komárno na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 
4/2014 zo dňa 15. decembra 2014 predkladá informatívnu správu o rozpočtových 
opatreniach schválených primátorom Mesta Komárno v roku 2017. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6-0-0) 
Stanovisko FK: komisia prejedná materiáíl na zasadnutí dňa 18.9.2017 
Stanovisko rady: pomer hlasovania: 7–0–0-0 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.   75 /: 
Návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených 
primátorom Mesta Komárno v roku 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1426/2017)    
   
12) Príkaz primátora č. 2/2017 Informačný materiál    TE-1434/2017 
 
Mestský úrad Komárno oboznamuje Finančnú komisiu s Príkazom primátora č. 2/2017 – 
Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019, 2020  
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh uznesenia 
Stanovisko FK: komisia prejedná materiál na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 18.09.2017 
Stanovisko Komisie ŽP, VP a D zo dňa 12.09.2017: berie na vedomie Príkaz primátora č. 2/2017, 
Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019, 2020.  Pomer 
hlasovania: 6–0–0 
Stanovisko Komisie MS a CR zo dňa 12.09.2017: berie na vedomie Príkaz primátora č. 2/2017. 
Pomer hlasovania: 5–0–0–0 
Stanovisko rady: Pomer hlasovania: 4–0–3 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Szabó – v bode č. 3 príkazu primátora je uvedené, že vyzývame obyvateľov mesta a 
poslancov mestského zastupiteľstva, aby do 27. septembra predložili návrhov a požiadaviek 
na bežné a kapitálové príjmy a výdavky do rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018, 2019, 
2020. Takto to nie je dobré.  O tomto mestské zastupiteľstvo ani nemôže rozhodovať. 
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Mestské zastupiteľstvo môže to brať len na vedomie. Tento príkaz primátora bol vydaný ešte 
6. júla 2017. Okrem tohto som sa prihlásil do diskusie aj preto, lebo v súvislosti tohto by som 
chcel predložiť aj poslanecký návrh, ktorý tu teraz prečítam:  „Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne žiada Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno predložiť 
príslušným komisiám, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu návrh položkovitého 
rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie s rozpisom na podpoložky na rok 2018 
a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020.“  Žiadam o tomto hlasovať... 
I. Andruskó – ... bod č. 3 je protiprávne. Tento bod je o tom, že sme už mali predložiť 
k rozpočtu svoje návrhy. Naďalej sa budem dožadovať svojho práva predložiť môj 
pozmeňujúci návrh k rozpočtu...  
B. Kóňa – ... ten bod bol myslený len tak, že každý jeden občan, každý jeden poslanec 
môže dať nejaký podnet. Tieto podnety sa sumarizujú, a poslanci sa týmto absolútne 
nezaväzujú, že už nemôžu podať niečo iného. Potom si treba prečítať ten ďalší bod, že 
poslanci dostanú aj tie ucelené čísla, a potom budú vedieť aká je kondícia, a v ktorých 
položkách sa dajú urobiť zmeny. Ďalšia vec – položkovitý rozpočet. Ja nebránim sa ani 
k tomu, ale úplne zbytočne, lebo sa zahltíte, a potom sa v tom ani nebudete vedieť vyznať.  
O. Gajdáč – tento príkaz je nezmyselný... My chceme len to, aby ten rozpočet bol skutočne 
prehľadný, a tí, ktorí majú záujem, a troška tomu rozumejú, aby videli aj do tých drobnejších 
položiek...  
Zs. Feszty – chcel by som vidieť tieto podnety obyvateľov aj spolu s menami, kto to navrhol. 
Mohlo to byť pripojené k materiálu... 
É. Hortai – znenie príkazu môže viesť k nedorozumeniam, lebo v odseku č. 3 je uvedené, 
príkaz – predložia obyvatelia a poslanci mestského zastupiteľstva. Z tohto jednoznačne 
vychádza to, že dáva príkaz niekomu... čiže formulácia je nepresná.  
Zs. Feszty – chcel by som vidieť tieto podnety obyvateľov aj spolu s menami, kto to navrhol. 
Mohlo to byť pripojené k materiálu... 
B. Keszegh – chcel by som upriamiť pozornosť na to, že ide o informatívny materiál. Cieľom 
tohto materiálu bolo informovať poslancov, že sme otvorili tému v tejto oblasti, aby sme sa 
vedeli dohodnúť a vytvoriť nejaký konsenz, ako by sme vedeli zostaviť rozpočet... Zámerom 
bolo to, aby spolu s poslancami sa nám podarilo vypracovať rozpočet a spoločne hľadali 
riešenia.  
L. Stubendek – budeme hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Bélu Szabóa... prosím 
hlasujme... 
 
/Výsledok hlasovania č. 76 /:    
Poslanecký návrh pána Ing. Bélu Szabóa – predložiť komisiám, mestskej rade 
a mestskému zastupiteľstvu návrh položkovitého rozpočtu podľa ekonomickej 
klasifikácie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1427/2017)    
 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  48  

/Výsledok hlasovania č. 77 /:    
Návrh uznesenia k Príkazu primátora č. 2/2017  - informačný materiál 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 5 
Proti: 1 
Zdržal sa: 12 
Nehlasoval: 4 
návrh nie  je prijatý (č. uznesenia  1428/2017)    
 
13)  Konsolidácia úverov Mesta Komárno   TE-1506/2017 
 
Na refinancovanie úverov, ktoré boli mestu poskytnuté v minulosti komerčnými bankami, 
OTP Banka Slovensko, a.s. a VÚB a.s., bolo oslovených celkom šesť bankových subjektov, 
s tým, že po konsolidácii splatnosť úveru bude najneskôr do termínu splatnosti existujúcich 
úverov, t.j. do r. 2023. 
Spojenie viacerých úverov do jedného je za účelom zníženia splátky a úrokovej sadzby. 
Primátorom mesta bola určená komisia pre vyhodnotenie bankových ponúk. 
Podľa ponuky by výška úrokov podľa prepočtov za rok mohla byť v polovičnej výške. 
Celkové dopady na rozpočtové hospodárenie budú upresnené. 
Informácia o zostatku úverov k 31.12.2017: výška 1201414,47 eur a stav úverovej 
angažovanosti (v zmysle posúdenia podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia) bude na 
úrovni 5,83%. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko rady: hlasovanie: 6 – 0 – 0 
 
Predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania.  
 
14) Správa o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému – 
príspevková organizácia COMORRA SERVIS       TE-1517/2017 
 
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS – Mgr. Tomáš Nagy predložil Správu 
o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému príspevkovou 
organizáciou COMORRA SERVIS na prejednanie v MZ. 
 
Stanovisko ms. rady: materiál bol prejednaný na zasadnutí ms. rady dňa 21.9.2017 v rámci 
predloženého výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za I. polrok 2017. 
O materiáli zvlášť nebolo hlasované. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 78 /: 
Návrh na uznesenie K Správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o vývoji 
príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1429/2017)    
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L. Stubendek – návrh je prijatý. Tento balík sme prerokovali. Nasledujú žiadosti a návrhy 
v majetkoprávnych veciach.   
 
 
K bodu č. 19  (pôvodne programový bod č. 15) -  Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych 
veciach  
Predkladateľ:  JUDr. Ing. Némethová Iveta 
 
1. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe 
COMORRA SERVIS do nájmu   TE-1359/2017 

 

Predmet žiadosti: prenájom nehnuteľnosti – volejbalovej haly so súp.č. 2801 na parc. 
registra „C“ č. 994 o výmere 879 m2, zast. plocha a na parc. registra „C“ č. 995 o výmere 437 
m2, zast. plocha v k.ú. Komárno (Hradná ul.), vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno na 
športové účely. 
Nehnuteľnosť zrekonštruuje žiadateľ na vlastné náklady. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy športu (D1). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: pomer hlasovania (3-0-6) 
KRM žiada špecifikovanie bližšieho využitia športovej haly, upresniť na aké športové účely bude 
využitá   (4-1-4) 
Stanovisko FK zo dňa 07.06.2017: hlasovali o obsahu uznesenia (7-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-1) 
Stanovisko KRM zo dňa 11.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-2) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (7-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Pán primátor o 17:10 hod. odovzdal slovo pánovi zástupcovi primátora mesta Mgr. 
Bélovi Keszeghovi, aby viedol zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
/Výsledok hlasovania č.  79 /: 
Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe 
COMORRA SERVIS do nájmu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1430/2017)    
 

2. M. K. - Žiadosť o prenájom pozemku  TE-1375/2017 
 
Predmet žiadosti: Prenájom parc. registra „C“ č. 9283 o výmere 21 m2, zast. Plocha a parc. 
regista „C“ č. 9284 o výmere 309 m2, záhrada, vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Mŕtve 
rameno Váhu) na záhradkárske účely. Na pozemku parc. registra „C“ č. 9283 sa nachádza 
záhradná chata bez súp. čísla, na ktorú má žiadateľka uzatvorenú kúpnu zmluvu s býv. 
vlastníkom. Žiadaný pozemok je v zanedbanom stave, zarastený burinami, ktorý by žiadateľ 
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na vlastné náklady vyčistil. Nájomné žiada určiť vo výške 0,16 eur/m2/rok (výška nájmu 
vedľajších záhrad). 
Žiadané nájomné: 0,16 eur/m2/rok, celkom 52,80 eur/rok. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Cena pozemku podľa BDÚ je 38,50 eur/m2, z toho 15 % je 5,77 eur/m2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy parkov (G1). Iné využitie je v rozpore s UPN, nakoľko tieto záhrady sa nachádzajú na 
pozemku, ktorý je súčasťou objektu Pevnostného systému (Bašta VI). OR nedoporučuje ani odpredaj, 
ani prenájom, ale postupné vyčistenie lokalít pevnosti od nevhodného využitia. 
Stanovisko Odboru správy majetku: nakoľko v predmetnej lokalite sú uzatvorené zmluvy o 
nájme na pozemky a sú užívané ako záhrady od r. 1996 až do súčasného obdobia, navrhujeme 
uzatvorenie zmluvy o nájme na dobu neurčitú za nájomné vo výške 15% z BDÚ s tým, že v 
spolupráci s Odborom rozvoja bude začaté riešenie využitia predmetnej lokality. 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: doporučuje schváliť alt. č. 2 – neschvaľuje (6-0-3) 
alt. č. 3 (podľa žiadosti) – pomer hlasovania (0-3-6) 
Stanovisko FK zo dňa 07.06.2017: pomer hlasovania: alternatíva č. 2 neschvaľuje (3-0-3) alternatíva 
č. 3 podľa žiadosti (2-1-3) 
Stanovisko Rady zo dňa 14.06.2017: doporučuje schváliť alt. č. 1 – 15% z BDÚ – (6-0-0-0) 
Stanovisko KRM zo dňa 11.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-2) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (6-0-0-1) 
 
I. Andruskó – chcel by som len zahlásiť, že nejdeme podľa schváleného programu 
zasadnutia... Nasledujúcim programovým bodom mali byť žiadosti a návrhy vo veciach 
školstva.  
B. Keszegh – skutočne, v rokovaní sme pokračovali podľa poradia materiálov uvedených na 
CD... Pán poslanec chcel by si, aby sme sa vrátili k žiadostiam vo veciach školstva? Tak 
poprosím hlasovať o predloženom materiáli...  
 
/Výsledok hlasovania č.  80 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1431/2017)    
       
3. Ing. O. Cs. - Žiadosť o predaj pozemku   TE-1392/2017 

 

Predmet žiadosti:  žiadosť  o predaj pozemku,  parcely registra  „C“ č. 2029/4, o výmere 
181 m2, ostatná plocha, vedeného na LV č. 6434, v k.ú. Komárno. Predmetný pozemok je 
prilahlý pozemok k pozemku parcely reg. „C“ č. 2029/1, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa. 
Žiadateľ vykonal na pozemku sadové úpravy a túto revitalizovanú zelenú plochu by aj 
naďalej chcel pravidelne udržiavať. Zároveň by časť pozemku chcel využiť na legálny prístup 
k budove motorovým vozidlom. 
Žiadaný pozemok nie je možné využívať na iné účely ako park resp. časť parku, nakoľko pod 
ním sa nachádza verejná kanalizácia s ochranným pásmom. 
Žiadateľ žiada zohľadniť danosti priľahlého pozemku pri určení kúpnej ceny. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznámky: 
Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu. 
BDÚ = 74,40 eur/ m2 
 
Stanoviská: 
Stanovisko KRM zo dňa 11.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017: pomer hlasovania ( 1-2-3) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: pomer hlasovania (4-0-2-1) 
 
/Výsledok hlasovania č.  81 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia  1432/2017)    
 
4. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe MsKS 
do nájmu   TE-1347/2017 

 
Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno predložila návrh na 
schválenie prenechania nehnuteľného majetku v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
v správe Mestského kultúrneho strediska do nájmu na základe uzatvorenia nájomnej zmluvy 
medzi: 
Mestom Komárno, v zastúpení Mestským kultúrnym strediskom v Komárno, so sídlom 
Hradná č. l, 945 01 Komárno, ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou SYKY,s.r.o.  
Perecká 4/2964, 934 01 Levice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel Sro, Vložka číslo 27341/N ako prípad hodný osobitného zreteľa, IČO: 45692467 ako 
nájomcom, predmetom ktorej bude: nebytový priestor - na 1. poschodí prednej časti  
dôstojníckeho pavilónu na Ul. hradnej č. 2 s podlahovou plochou 70,95 m2 na parcele 
registra č. 1846/1, vedenom na LV v k. ú. Komárno, na prevádzkovanie kancelárie za účelom 
poskytovania poradenstva služieb so skrášľovaním tela, výškou nájomného 50,- Eur/m2 na 
dobu určitú 5 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Vzhľadom k tomu, že sa na základe inzerátov a osobných výziev neprihlásil iný záujemca 
okrem spoločnosti SYKY s.r.o. Levice o prenájom vyššie uvedeného nebytového priestoru, 
MsKS žiada Mestské zastupiteľstvo v Komárne o zaujatie stanoviska k návrhu na schválenie 
prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno do nájmu, a tiež, aby predložený návrh 
bol posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
446/2001 Z.z. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené priestory sú dlhodobo nevyužívané, posledný 
prenájom bol v roku 2010, ako aj účel využitia priestorov - poskytovanie poradenstva služieb 
v spojitosti so zdravým životným štýlom a harmonizáciou osobnosti, čo je v súlade s 
poslaním mestského kultúrneho strediska. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko FK zo dňa 18.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-6) 
Stanovisko rady zo dňa 21.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
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/Výsledok hlasovania č.  82 /: 
Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe 
Mestského kultúrneho strediska 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1433/2017)    
 
 
5. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku OVS na 
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno TE-1265/2017 
 
Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže pri vyhodnotení súťažných návrhov 
konštatovala, že obidva súťažné návrhy obsahujú nedostatky, ktoré môžu mať podstatný 
vplyv na výsledok celej OVS. 
Pri prvom súťažnom návrhu: 
- návrh zmluvy obsahuje dojednania, ktoré neboli predmetom vyhlásenia OVS, napr. 
prednostné právo ďalšieho prenájmu, 
- chýba aktuálny výpis zo živnostenského registra oprávňujúci hospodárenie v lesoch, - 
chýba doklad o existencii subjektu o zaradení v evidencii MV SR. 
V druhom súťažnom návrhu komisia konštatovala, že: 
- obálka nie je označená ako „Obchodná verejná súťaž - Nájom lesných pozemkov 
NEOTVÁRAŤ“, 
- vzdelanie a odborná prax zamestnancov – bez doložených dokladov potvrdzujúcich 
dosiahnuté vzdelanie, 
- potvrdenie od subdodávateľa na poskytnutie strojov a techniky – len prehlásenie - výmera 
pozemkov ani parcely súťažného návrhu sa nezhoduje s vyhlásením OVS a jeho príloh, 
- návrh zmluvy obsahuje dojednania, ktoré neboli predmetom vyhlásenia OVS, napr. 
predkupné právo, doba nájmu, samotný predmet nájmu (príloha parciel a a ich výmera), 
- návrh obsahuje len lesné pozemky, uchádzač zo svojho návrhu trvalé trávnaté porasty 
vynechal. 
Na základe týchto skutočností Komisia dospela k záveru, že navrhuje využiť právo odmietnuť 
všetky predložené ponuky. 
Odborná komisia navrhuje opätovne vyhlásiť novú OVS zvlášť na TTP a zvlášť na lesné 
pozemky s doplnením nasledovných podmienok: 
- zverejnenie vyhlásenia OVS aj v tlači s celoštátnou pôsobnosťou 
- prenajímateľ si vyhradzuje právo dodatkom meniť výmeru pozemkov v prípade potreby 
využitia na vlastné účely (predaj, výstavba, atď.) 
- možnosť ohradenia pozemkov len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa - 
prenajímateľ si vyhradzuje právo kontroly ťažby v súlade s platným plánom lesného 
hospodárstva a prislúchajúcimi právnymi predpism. 
Komisia zároveň navrhuje MZ zvážiť možnosť riešenia hospodárenia na lesných pozemkoch 
mesta Komárno formou lesného hospodára. 
 
 
Stanovisko FK zo dňa 18.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.9.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
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/Výsledok hlasovania č.  83 /: 
Návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo 
vlastníctve mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1434/2017)    
      
6. Návrh na riešenie hospodárenia na lesných pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo 
vlastníctve mesta Komárno  TE-1499/2017 

 
Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom lesných a zalesnených 
pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno pri vyhodnotení 
súťažných návrhov konštatovala, že obidva súťažné návrhy obsahujú nedostatky, ktoré 
môžu mať podstatný vplyv na výsledok celej OVS. 
Pri prvom súťažnom návrhu: 
- návrh zmluvy obsahuje dojednania, ktoré neboli predmetom vyhlásenia OVS, napr. 
prednostné právo ďalšieho prenájmu, 
- chýba aktuálny výpis zo živnostenského registra oprávňujúci hospodárenie v lesoch,  
- chýba doklad o existencii subjektu o zaradení v evidencii MV SR. 
V druhom súťažnom návrhu komisia konštatovala, že: 
- obálka nie je označená ako „Obchodná verejná súťaž - Nájom lesných pozemkov 
NEOTVÁRAŤ“, 
- vzdelanie a odborná prax zamestnancov – bez doložených dokladov potvrdzujúcich 
dosiahnuté vzdelanie, 
- potvrdenie od subdodávateľa na poskytnutie strojov a techniky – len prehlásenie - výmera 
pozemkov ani parcely súťažného návrhu sa nezhoduje s vyhlásením OVS a jeho príloh, 
- návrh zmluvy obsahuje dojednania, ktoré neboli predmetom vyhlásenia OVS, napr. 
predkupné právo, doba nájmu, samotný predmet nájmu (príloha parciel a a ich výmera), 
- návrh obsahuje len lesné pozemky, uchádzač zo svojho návrhu trvalé trávnaté porasty 
vynechal. 
Na základe týchto skutočností Komisia dospela k záveru, že navrhuje využiť právo odmietnuť 
všetky predložené ponuky. 
 
Odborná komisia navrhuje zvážiť možnosť riešenia hospodárenia na lesných pozemkoch 
mesta Komárno formou lesného hospodára resp. opätovne vyhlásiť novú OVS zvlášť na TTP a 
zvlášť na lesné pozemky s doplnením nasledovných podmienok: 
-  zverejnenie vyhlásenia OVS aj v tlači s celoštátnou pôsobnosťou 
- prenajímateľ si vyhradzuje právo dodatkom meniť výmeru pozemkov v prípade potreby 
využitia na vlastné účely (predaj, výstavba, atď.) 
- možnosť ohradenia pozemkov len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa  
- prenajímateľ si vyhradzuje právo kontroly ťažby v súlade s platným plánom lesného 
hospodárstva a prislúchajúcimi právnymi predpismi. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.9.2017: Komisia žiada doplniť do materiálu, ako funguje systém 
hospodárenia v lesoch za pomoci lesného hospodára (8-0-0) 
Alt.1 – OVS lesné pozemky – pomer hlasovania (2-0-6) 
Alt.2 – hospodárenie prostredníctvom lesného hospodára – doporučuje schváliť uznesenie (8-0-0) 
Alt 3 – OVS TTP - doporučuje schváliť uznesenie (8-0-0) 
Stanovisko FK zo dňa 18.9.2017 : 
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Alt.3 – OVS lesné pozemky – pomer hlasovania (3-0-3) 
Alt.2 – OVS TTP - pomer hlasovania (3-0-3) 
Alt.1 – hospodárenie prostredníctvom lesného hospodára – pomer hlasovania (3-1-2) 
Vysvetlenie k dotazu predsedu finančnej komisie: 
Materiál obsahuje samostatné návrhy na uznesenie, preto sú aj prílohy patriace k týmto uzneseniam 
očíslované samostatne, ( t.j. 1, 2 ..) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : 
Alt.3 – OVS lesné pozemky – Rada pri MZ nehlasovala o návrhu na uznesenie 
Alt.2 – OVS TTP - doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
Alt.1 – hospodárenie prostredníctvom lesného hospodára – doporučuje schváliť návrh na 
uznesenie (6-0-1-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
ALT. 1)   lesný hospodár 
/Výsledok hlasovania č.  84 /: 
Návrh na uznesenie K spravovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Komárno 
prostredníctvom lesného hospodára 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1435/2017)    
 
B. Keszegh  - za predsedu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže navrhujem 
pána JUDr. Štefana Bendeho. 
I. Andruskó – navrhujem Ing. Bélu Szabóa. 
É. Hortai – za člena komisie navrhujem Mgr. Györgya Battu  
I. Némethová – zo strany mestského úradu navrhujem za člena komisie pani Ing. Katarínu 
Prodovszkú a moju osobu. 
 
ALT 2.) Trvalé trávnaté porasty 
/Výsledok hlasovania č.  85 /: 
Návrh na uznesenie k prenájmu trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1436/2017)    
 
7. FOR ALL PEOPLE, s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku  TE-1464/2017 

 
Predmet žiadosti: predaj pozemku na parcele registra“ C“ č. 10213/1 o výmere 1932 m², 
zastavaná plocha, vedeného na LV č. 6434 v k. ú. Komárno (mestská časť Harčáš). Žiadateľ 
plánuje rozšíriť už existujúce vlastné podnikanie v lokalite. Žiadateľ vlastní susedné pozemky 
na parcelách č. 10213/2, 10214 a 10215 kde prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť. 
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Dňa 07.09.2017 žiadateľ doplnil svoju žiadosť, kde uviedol, že na predmetnom pozemku 
plánuje vybudovať malé ubytovacie zariadenie pre cyklistov a turistov, nakoľko tesne pri 
pozemku vedie cyklotrasa na hrádzi. 
Žiadaný pozemok je nevyužívaný, zanedbávaný. 
 
Poznámky : 
Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu. 
Cena podľa BDÚ: 30,10 eur/m2 , celkom: 58 153,- eur 
 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa územného plánu pozemok je určený 
pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), 
max. koeficient zastavanosti je 40%. Severovýchodná časť pozemku (len cca. 
200m2) je určená pre zmiešané plochy bývania, občianskej vybavenosti a výroby (C2). Nie je v súlade 
UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť alternatívu č.1. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: Komisia nehlasovala 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : alt. č.1 : pomer hlasovania ( 0- 4-2) 
alt. č.2 . pomer hlasovania ( 0- 4 -2) 
Stanovisko Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.09.2017 : 
Žiada ponechať parcelu registra C č.10 213/1 o výmere 1932, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 
k.ú. Komárno vo vlastníctve mesta Komárno na sociálne účely- zriadenie CENTRA POMOCI, v 
zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno v súvislosti s Realizačným plánom ku 
komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017. Hlasovanie: (7-0-0) 
Komisia o uznesení nehlasovala 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa: 21.09.2017 : alt. č. 1 – neschvaľuje – doporučuje schváliť návrh na 
uznesenie (7-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva č. 1 – neschvaľuje: 
/Výsledok hlasovania č.  86 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o kúpu pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia  1437/2017)    
 
Alternatíva č.2 
Návrh na uznesenie podľa žiadosti: 
/Výsledok hlasovania č.  87   /: 
Návrh na uznesenie k predaju pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1438/2017)    
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8. P. H. - Žiadosť o predaj pozemku   TE-1466/2017 

 
Predmet žiadosti: Predaj pozemkov na parc. reg. „C“ č. 11428 o výmere 352 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie a č. 11429 o výmere 447 m2, záhrada, vedené na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno (mestská časť Kava). 
Žiadateľ je spoluvlastníkom rodinného domu so súp. č. 42 v podiele 3/4 k celku, ktorý sa 
nachádza na pozemku parc. reg. „C“ č. 11428 a priľahlý ( susedný ) pozemok na parcele 
registra „C“ č. 11429 užíva ako záhradu. Žiadané pozemky sú: pozemok pod rodinným 
domom a priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k domu. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Druhý spoluvlastník rodinného domu čestne prehlasuje, že sa vzdáva svojho práva na odkúpenie 
pozemku parc. reg. “C“ č. 11428 v k. ú. Komárno. 
Cena pozemku podľa BDÚ: 19,20 eur/m² z toho 40 % v zmysle Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou je 14,56 eur/m2. 
Žiadaný pozemok spĺňa podmienky uvedené v „Zásadách o podmienkach prevodu vlastníckeho práva 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný 
na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám Žiadosť bola podaná na základe výzvy 
mestského úradu na usporiadanie vlastníckych vzťahov. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko MsÚ: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK zo dňa: 18.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č.  88   /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1439/2017)    
 

9. J. K. a K. P. - Žiadosť o odkúpenie pozemku  TE-1467/2017 
 
Predmet žiadosti: žiadajú predaj novovytvorených pozemkov parcely registra „C“ č. 3435/3 
o výmere 1334 m2, záhrada, a parcely registra „C“ č.3435/4 o výmere 1147 m2, záhrada, 
vytvorených geometrickým plánom č. ......./2017 z parcely reg. „C“ č. 3435 o výmere 2481 
m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, z dôvodu, že predmetná záhrada bola 
pridelená pre ich rodinu ako náhradný pozemok za záhradu, ktorá sa nachádzala v lokalite 
areálu studňov na Alžbetinnom ostrove. 
Predmetná náhradná záhrada bola pridelená v roku 1960 odkedy rodina K. (K. + P.) záhradu 
užíva. V súčastnosti sa v záhrade nachádzajú ovocné stromy, je zavedená elektrina, je 
zriadená studňa, a dve záhradné chatky. 
Žiadaná kúpna cena pozemku: symbolická, 10% z BDÚ t.j. 4,52 €/ m2 

Cena pozemku podľa BDÚ: je 45,20 eur/m2. 
 
Poznámka 
Záväzok žiadatelia: nemajú evidovaný záväzok voči mestu. 
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Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného Územného plánu zóny Alžbetin 
Ostrov – Komárno pozemok sa nachádza v urbanistickom bloku 4/5, je určený pre plochy záhrad so 
záhradkovými chatami (chaty do 35m2). Nachádza sa v pásme hygienickej ochrany 2. stupňa, je to 
územie rizikové pre výstavbu atakované priesakovými vodami, záplavami. 
Stanovisko MsÚ: 40% z BDÚ t.j. 18,08 eur/m2 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : 
alt. - podľa žiadosti : pomer hlasovania (1-3-2) 
alt.- návrh MsÚ: doporučuje schváliť návrh uznesenie (4-0-2) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : 
alt. - návrh MsÚ - 40% z BDÚ pre Kamocsaiovú : doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
(5-0-2-0) 
alt. - návrh MsÚ - 40 % z BDÚ pre Paxnerovú : pomer hlasovania (4-0-3-0) 
alt. - podľa žiadosti Paxnerovej - 10% z BDÚ : pomer hlasovania (0-1-6-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Návrh MsÚ na uznesenie:  40 BDÚ   K. 
/Výsledok hlasovania č. 89 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 15 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval:  
návrh je prijatý (č. uznesenia   1440/2017)    
 
Návrh MsÚ na uznesenie:  40 BDÚ   P. 
/Výsledok hlasovania č. 90   /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 15 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval:  
návrh je prijatý (č. uznesenia   1441/2017)    
 
10. T. T. a T. T. - Žiadosť o predaj pozemku TE-1468/2017 
 
Predmet žiadosti: Predaj  pozemku, diel  č. 1 z  parcely registra  „C“ č.  8406/3  o  výmere 
83 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458 - 19/2016 vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno z dôvodu že susedná parcela registra „ C“ č. 8395 vo výmere 
629 m2, je v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 
využívanie alebo predaj iným osobám. (Predmetný pozemok sa nachádza na Hríbovej ulici) 
Žiadana cena: 40 % z BDÚ t.j. 15,12 eur/ m2 

žiadajú predaj pozemku v súlade s §9a, ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci 
t.j. ako priľahlý pozemok k pozemku zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Záväzok žiadateľov: nemajú evidovaný záväzok voči mestu 
Cena pozemku podľa BDÚ: 37,80 eur/m² 
Predmetný pozemok nespĺňa podmienky priľahlej plochy, určené zákonom. 
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Mestské zastupiteľstvo s uznesením č. 832/2016 zo dňa 19. septembra 2016 schválilo predaj 
predmetného pozemku pre žiadateľa za kúpnu cenu vo výške podľa platnej BDÚ, za 37,80 eur/m2, 
celkom 3 137, - eur. 
 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), nie je v 
rozpore UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie alternatívu č.2 
Stanovisko FK zo dňa:18.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie alt.č.1(5-0-1) 
Stanovisko Rady zo dňa: 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie alt.č.1 
podľa žiadosti 40% z BDÚ - (7-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva č.1    40%      Návrh na uznesenie podľa žiadosti 
/Výsledok hlasovania č.  91 /: 
Návrhu na uznesenie k predaju pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1442/2017)    
 
11. L. N. - Žiadosť o predaj pozemku   TE-1469/2017 

 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 3210 o výmere 486 m2, záhrada,  
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Alžbetin ostrov). Žiadateľ je vlastníkom rodinného 
domu so súp. č. 2491, ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg. „C“ č. 3209/2. Žiadaný 
pozemok je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k domu. Kúpnu cenu žiada určiť vo výške 40 
% z ceny BDÚ. Žiadateľ žiada, aby kúpnu cenu mohol zaplatiť v splátkach a to 50% v 
hotovosti a ďalších 50% max. do 2 rokoch v rôznych čiastkach. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Na horeuvedený pozemok je uzatvorená Zmluva o nájme pozemku č. 2077/2372/OSM/2006 
zo dňa 31.01.2006, vrátane jej dodatku č. 1 č. 24634/13920/OSM/2007 zo dňa 26.10.2007. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného Územného plánu zóny Alžbetin 
Ostrov – Komárno pozemok sa nachádza v urbanistickom bloku 4/6, je určený pre plochy záhrad, 
alebo rodinných domov, plocha technického vybavenia SVP. Je to územie rizikové pre výstavbu 
atakované priesakovými vodami, záplavami. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie alt. č. 1 podľa BDÚ 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: alt. č.1: predaj pozemku podľa BDÚ: doporučuje schváliť návrh 
na uznesenie (7-0-0) 
alt. č. 2 : podľa žiadosti : pomer hlasovania (2-0-5) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : alt. č.1 : predaj pozemku podľa BDÚ – 
pomer hlasovania (3-1-2) 
alt. č. 2 : podľa žiadosti - pomer hlasovania (3-2-1) 
alt. č. 3 : neschvaľuje – pomer hlasovania (2-1-3) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017 : alt. č.1 : predaj pozemku podľa BDÚ : doporučuje 
schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0) 
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(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva č. 1 : Návrh MsÚ na uznesenie predaj pozemku podľa BDÚ 
/Výsledok hlasovania č. 92 /: 
Návrh MsÚ na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1443/2017)    
 
12. NOE s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku TE-1471/2017 
 
Predmet žiadosti: predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 137/2 o výmere 58 m2, 
ostatná plocha, parcely registra „C“ č. 137/3 o výmere 53 m2, ostatná plocha a parcely 
registra „C“ č. 137/4 o výmere 43 m2, ostatná plocha vytvorenej geometrickým plánom č. 
33938458-32/2017 z parcely registra „C“ č. 137 výmere 2860 m2, ost. plocha, vedenej na LV 
6434 v k.ú. Komárno. Jedná sa o pozemok vedľa nehnuteľnosti (býv. Zdravcentrum) vo 
vlastníctve žiadateľa. (Na pozemku sa nachádza kanalizačná prípojka, vodovod, elektrické 
vedenie a časť závetria vo vlastníctve žiadateľa). Na žiadanom pozemku by boli vybudované 
bezbariérové vstupy do budovy Zdravcentra. 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cena podľa BDÚ: 53,50 eur/m2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru (B1), je v súlade UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Keszegh – mám pozmeňujúci návrh – v materiáli, ktorý je pred nami ide o schválenie 
zámeru predaja. Všetci poslanci teraz obdržali môj pozmeňujúci návrh, v ktorom kúpna cena 
pozemku nebude podľa BDÚ, ale podľa znaleckého posudku. Predchádzajúci návrh 
bol pripravený tak, že sme mali schváliť zámer predaja pozemku, a v mojom návrhu je 
o predaji pozemku.  Podľa môjho pozmeňujúceho návrhu by žiadateľ mohol dostať 
pozemok a priľahlý pozemok v jednom kole. Na žiadanom pozemku by boli vybudované 
bezbariérové vstupy do budovy Zdravcentra.  
É. Hortai – v návrhu na uznesení chýba žiadateľ, navrhujem v bode A/ doplniť údaje 
žiadateľa (meno, adresa atď.)  
B. Keszegh – prijímam túto zmenu... 
 
/Výsledok hlasovania č.  93 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku + pozmeňujúci návrh pána poslanca 
Mgr. Bélu Keszegha 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1444/2017)    
 
13. A. P. – Sz. - Žiadosť o predaj pozemku TE-1472/2017 
 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 10166/4 o výmere 211 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Harčáš). Žiadateľka je vlastníkom 
záhradného domu so súp. č. 72, ktorý sa nachádza na pozemku parc.reg. „C“ č. 10167/30, a 
záhrady parc.reg. „C“ č. 10167/12. Žiadaný pozemok je priľahlý pozemok ktorý je oplotený k 
záhradnému domu. 
Žiadaná kúpna cena: 40% z ceny podľa BDÚ, t.j. 12,04 eur/m2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Cena pozemku: podľa BDÚ 30,10 eur/m2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy záhradkárskych osád v zastavanom území (H2), nie je v rozpore UPN. 
Stanovisko MsÚ: doporučuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko FK zo dňa 13.09.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 18.09.2017 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017: pomer hlasovania (0-0-6) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-1) 
 
/Výsledok hlasovania č.  94 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1445/2017)    
    
14. R. Sz. - Žiadosť o predaj pozemku bremene   TE-1473/2017 

 
Predmet žiadosti: predaj časti parcely registra „C“ č. 6206 o výmere 80 m2, ostatná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (Ul. mieru). Jedná sa o pozemok vedľa nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je vlastníkom garáže so súp.č. 137, ktorá sa nachádza na 
parc. registra „C“ č. 6224. 
Žiadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, ktorý by na vlastné náklady vyčistil. 
Pod žiadaným pozemkom sa nachádza vodovod. 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cena podľa BDÚ: 39,20 eur/m2. 
Poznámka: žiadateľ garáž so súp.č. 137, ktorá sa nachádza na parc. registra „C“ č. 6224 
odkúpil v roku 2017. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy parkov (G1), (parky slúžiace na odpočinok a drobné rekreačné aktivity, parkovo upravené 
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plochy, verejná zeleň). Nie je v súlade s UPN, nakoľko pozemok sa nachádza v ochrannom pásme 
NKP. 
Stanovisko MsÚ: nedoporučuje predaj pozemku (pod pozemkom sa nachádza vodovod) 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09 2017: alt. č. 2 – podľa žiadosti: nedoporučuje schváliť návrh na 
uznesenie (0-1-6) 
alt. č.1 – neschvaľuje: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-2) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09 2017 : doporučuje schváliť alternatívu č. 1 – neschvaľuje (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť alternatívu č. 1 –neschvaľ. (7-0-0-0) 
 
 
Alternatíva č. 1 – neschvaľuje: 
/Výsledok hlasovania č.  95 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1446/2017)    
 

15. TIDLY real estate s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku  TE-1474/2017 
 
Predmet žiadosti: predaj časti pozemku, parcely registra „C“ č. 3983 o výmere 443 m2, 
zastavaná plocha, 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. 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cena podľa BDÚ: 34,50 eur/m2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu uvedený pozemok je 
určený pre plochy komunikácie. Odpredajom tohto pruhu by bolo zablokované prípadné rozšírenie št. 
cesty II/573, je to v rozpore UPN. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: alt. č. 1 - neschvaľuje: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
(6-0-1) 
alt. č. 2 – predaj pozemku podľa BDÚ: 
pomer hlasovania (0-4-3) 
alt. č. 3 – podľa žiadosti: nedoporučuje schváliť 
návrh na uznesenie (0-5-2) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09 2017 : alt. - neschvaľuje : doporučuje schváliť návrh 
na uznesenie (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 :doporučuje prerokovať materiál na MZ (7-0-0-0) 
 
 
Predkladateľka stiahla materiál z rokovania z dôvodu, že žiadateľ chce doplniť 
materiál s ďalšími informáciami.  
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16. V. Sz., Bc. G. U. - Žiadosť o predaj pozemku  TE-1475/2017 
 
Predmet žiadosti: predaj časti parcely registra „C“ č. 3700/1 o výmere 180 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy). Jedná sa o pozemok vedľa 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. registra „C“ 
č. 3743/1,2 a rodinného domu so súp.č. 4936, ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 
3743/2. Žiadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, ktorý by na vlastné náklady 
vyčistili. 
Žiadaná kúpna cena 40 % z BDÚ, 15,12 eur/m2. 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cena podľa BDÚ: 37,80 eur/m2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy bývania v rodinných domoch vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), 
maximálna zastavanosť pozemku je 40%, minimálna plocha zelene 40%. Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť Alternatívu č. 1 (predaj za cenu podľa BDÚ) 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09 2017: alt. č.1 - predaj pozemku podľa BDÚ: pomer hlasovania (0-3-4) 
alt. č. 2 – podľa žiadosti : nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (0-5-2) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09 2017 : doporučuje schváliť alternatívu č. 1 za kúpnu cenu 
podľa BDÚ (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť alternatívu č. 1 za 
kúpnu cenu podľa BDÚ (6-0-1-0) 
 
Alternatíva č. 1:    Návrh na uznesenie (kúpna cena podľa BDÚ): 
/Výsledok hlasovania č.  96 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1447/2017)    
 
17. M. H. - Žiadosť o predaj pozemku   TE-1476/2017 

 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku, parc. reg. „C“ č. 9375 o výmere 638 m2, lesný pozemok, 
vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Mŕtve rameno Váhu) na rekreačné účely 
(postavenia malého záhradného domčeka). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Cena pozemku podľa BDÚ je 38,50 eur/m2 
Poznámka: na uvedený pozemok už boli v predchádzajúcom období podané žiadosti na 
odpredaj resp. prenájom predmetného pozemku, ani v jednom prípade nebolo prijaté kladné 
uznesenie. 
Prvá žiadosť bola prerokovaná v KRM dňa 03.09.2012 – komisia odporučila schváliť predaj 
celého pozemku formou obchodnej verejnej súťaže za cenu 38,50 eur/m2. FK žiadosť 
prerokovala dňa 06.09.2012 a odporučila schváliť predaj časti pozemku o výmere 421 m2 
formou obchodnej verejnej súťaže za cenu 38,50 eur/m2. Rada pri MZ dňa 13.09.2012 a MZ dňa 
22.09.2012 hlasovaním nezaujali stanovisko ani k jednému návrhu. 
Druhá žiadosť bola prerokovaná v KRM dňa 06.11.2012 a v FK dňa 23.10.2012 – komisie 
hlasovaním nezaujali stanovisko k žiadosti. Rada pri MZ dňa 31.10.2012 a MZ dňa 13.11.2012 
hlasovaním nezaujala stanovisko k žiadosti. 
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Tretia žiadosť bola prerokovaná v MZ dňa 03.07.2014. Uznesením č. 1713/2014 nebol schválený 
predaj. 
Štvrtá žiadosť o prenájom pozemku bola prerokovaná v MZ dňa 18.05.2017. 
Uznesením č. 1280/2017 nebol schválený prenájom. 
Žiadosť nespĺňa podmienky predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, z toho dôvodu, ako možná 
alternatíva na predaj nehnuteľnosti je v materiáli pripravený návrh na uznesenie na vyhlásenie OVS 
(Alternatíva č. 2), na časť predmetného pozemku podľa geom.plánu č.35974672-/2012 – s 
vynechaním prístupovej cesty k vodnej ploche Mŕtveho ramena Váhu. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy rekreačných areálov a cestovného ruchu v zastavanom území (E1). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09 2017: alt. č. 1 – neschvaľuje: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
(7-0-0) 
alt. č. 2 – podľa žiadosti: nedoporučuje schváliť návrh 
na uznesenie (0-6-1) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09 2017: doporučuje schváliť alternatívu č.1 – neschvaľuje (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť alt. č.1–neschvaľuje (7-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva č. 1 – neschvaľuje: 
/Výsledok hlasovania č.  97 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1448/2017)    
 
18. J. O. a manž. D. O. - Žiadosť o predaj pozemku  TE-1477/2017 

 
Predmet žiadosti: predaj časti pozemku, parcely registra „C“ č. 3868 o výmere 110 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Dolná ulica – Stará Bene). Jedná sa 
o pozemok vedľa nehnuteľnosti v ich vlastníctve. 
Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so súp.č. 1468, ktorá sa nachádza na parc. registra 
„C“ č. 3861. Žiadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, ktorý by na vlastné  
náklady vyčistili. 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámky: 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 859/2016 zo dňa 8. a 19.9.2016 schválilo prešetrenie 
záujmu o odkúpenie časti pozemkov, parc. reg. „C“ č. 3868 a parc. reg. „C“ č. 3870/2 v k.ú. Komárno, 
vedenej na LV č. 6434 Komárno. Na túto našu ponuku do dnešného dňa vlastníci nehnuteľností 
neprejavili záujem len horeuvedený žiadateľ. 
Cena podľa BDÚ: 37,80 eur/m2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru (B1), je v rozpore s UPN, 
nie je vhodné pozemky rodinných domov rozširovať jednotlivo, nakoľko sa tým narúša zadná rovná 
línia oplotení. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
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Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (0-7-1) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : pomer hlasovania (0-0-7-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva podľa žiadosti : 
/Výsledok hlasovania č.  98 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1449/2017)    
 
19. Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod kultúrnym domom v mestskej časti 
Nová Stráž TE-1479/2017 

 
Poznámky: 
Nehnuteľnosti - pozemok a kultúrny dom - sa nachádzajú na Hlavnej ulici mestskej časti Nová Stráž 
Návrh na uznesenie bol vypracovaný po konzultácií s riaditeľom regionálneho odboru Slovenského 
pozemkového fondu v Nových Zámkoch a na základe jeho usmernenia a odporúčania. 
 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy bývania v rodinných domoch vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), je v 
súlade UPN. 
Stanovisko MsÚ: 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie   (7-0-0-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  99 /: 
Návrh na uznesenie k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1450/2017)    
 

20. Prevod pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obec z vlastníctva 
Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Komárno  TE-1480/2017 
 
Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Komárno a k. ú. Nová Stráž 
Návrh na uznesenie bol vypracovaný po konzultácií s riaditeľom regionálneho odboru  
Slovenského pozemkového fondu v Nových Zámkoch a na základe jeho usmernenia a 
odporúčania. 
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Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Doporučujeme delimitáciu, nie je v rozpore s 
UPN. 
Stanovisko MsÚ: 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie  (6-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č.  100 /: 
Návrh na uznesenie k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1451/2017)    
  
21. Ing. Z. O. - Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  TE-1481/2017 

 
Predmet žiadosti: Odkúpenie spoluvastníckeho podielu 2/16 k celku t.j. 27,50 m2 z pozemku 
na p.č. 1168/16 o výmere 220 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 1697 a 
spoluvlastníckeho podielu 2/16 k celku t.j. 49,60 m2 z pozemku na p.č. 1168/17 o výmere 397 
m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9703 z dôvodu, že žiadateľka vlastní 
spoluvlastnícke podiely (podiel 15/32 resp. 11/32) v predmetných nehnuteľnostiach. 
Predmetný pozemok sa nachádza na Považskej ulici. 
Žiadaná kupná cena: 25,00 eur/m2 t.j. 1928,- eur 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Mestský úrad – odbor správy majetku spoluvlastníkom podľa listu vlastníctva č. 1697 a č. 9703, 
písomne  ponúkol mestské podiely na  odkúpenie  za  kúpnu  cenu  podľa  BDÚ:  51,90 eur/m², ale 
neprejavili záujem. 
Záväzok žiadateľov: nemá evidovaný záväzok voči mestu 
Cena pozemku podľa BDÚ: 51,90 eur/m². 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu uvedený pozemok je 
určený pre plochy občianskej vybavenosti a bývania v malopodlažných a viacpodlažných objektoch 
(C1), je v súlade UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie podľa MsÚ 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje postúpiť materiál na ďalšie rokovanie 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie podľa MsÚ – 
100% z BDÚ (6-0-0-0) 
 
Návrh na uznesenie MsÚ:  100% BDÚ 
/Výsledok hlasovania č.  101 /: 
Návrhu na uznesenie k žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1452/2017)    
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22. O2 Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku   TE-1483/2017 

 
Predmet žiadosti: Prenájom časti strechy 25 m2 obytného domu so súp. č. 873 na pozemku 
parc. registra „C“ č. 3968, zastavaná plocha a časť pozemku 20 m2 na parc. registra „C“ č. 
3967/8, zastavaná plocha obe vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy 49, 51) 
za účelom umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej 
dokumentácie na 10 rokov. 
Žiadané nájomné: za časť strechy o výmere 25 m2 4000,- Eur/rok 
za časť pozemku o výmere 20 m2 110,- Eur/rok 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Cena pozemku podľa BDÚ je 34,50 eur/m2, z toho 15 % je 5,18 eur/m2. 
V súčasnosti  je uzatvorená nájomná zmluva  na dva nebytové priestory a na časť strechy o výmere 
30 m2 obytného domu so súp. č. 873 na pozemku parc. reg. „C“ č. 3968 vedené na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, medzi mestom Komárno ako prenajímateľom a Orange Slovensko, a.s. ako nájomcom. 
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2017 za účelom zriadenia a 
prevádzkovania elektronickej komunikačnej siete. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 3.983,30 
Eur/rok. 
V zmysle platných ustanovení Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. žiadateľ musí vybaviť povolenie na 
osadenie elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej dokumentácie na príslušnom 
stavebnom úrade. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu tento pozemok je 
určený pre plochy bývania v bytových domoch malopodlažných vrátane občianskej vybavenosti 
miestneho významu (A2). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko Odboru správy majetku: doporučuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie alt.1. : (5-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie alt.1 - podľa žiadosti 
(6-0-0-0) 
 
Alternatíva č.1 (podľa žiadosti): 
/Výsledok hlasovania č.  102  /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1453/2017)    
 
23. Coool BAR s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku   TE-1485/2017 

 

Predmet žiadosti : prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parcely registra „C“ č. 1951, 
zast. plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre účely prevádzkovania 
zmrzlinového stánku. Na pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Cena pozemku podľa BDÚ: 72,20 eur/m2, 
15 % z BDÚ je 10,83 eur/m2/rok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stanoviská: 
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Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v malopodlažných a viacpodlažných objektoch 
(C1). Stánok treba umiestniť tak, aby zákazníci stojace pred stánkom neprekážali okoloidúcim na 
chodníku. Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK zo dňa 18.09 2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017:doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č. 103 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  15% BDÚ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia    1454/2017)    
 
24. G. V. - Žiadosť o prenájom pozemkov   TE-1486/2017 

 
Predmet žiadosti: prenájom pozemkov, parc. reg. „C“ č. 11787 o výmere 24469 m2, orná 
pôda, parc. reg. „C“ č. 11838 o výmere 7210 m², orná pôda, parc. reg. „C“ č. 11837 o výmere 
8249 m², orná pôda, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno. Žiadateľ chce pozemky 
využívať na poľnohospodárske účely. 
 
Poznámky: 
Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu 
Toho času žiadané pozemky sú neudržiavané a nie sú na pozemky uzavreté nájomné zmluvy. 
Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa územného plánu – p.č. 11787 je určená 
pre plochy priemyselnej výroby (F1), plánované využitie nie je v súlade s UPN. Nedoporučuje z 
dôvodu možného záujmu iného investora pre priemyselné využitie lokality – p.č. 11837 je určená pre 
plochy zelene lesného charakteru (J4), 
– p.č. 11838 je určená pre plochy ornej pôdy (I1), je v súlade s UPN. 
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh na uznesenie – alternatívu č.1 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017 : alt. č. 2 – neschvaľuje - doporučuje schváliť návrh na 
uznesenie (6-0-1) 
Komisia žiada prekonzultovať so žiadateľom, či by súhlasil s nájmom len tých pozemkov, ktoré sú v 
súlade s ÚPN (7-0-1) 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : alt. č. 1 – doporučuje schváliť návrh na uznesenie      (4-0-1) 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.9.2017: alt.č.1– doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Alternatíva č. 1 - Návrh MsÚ na uznesenie     zámer prenájmu 
/Výsledok hlasovania č.  104 /: 
Návrh MsÚ na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1455/2017)    
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25. M. G., M. V., A. G. P. - Žiadosť o predaj pozemku    TE-1496/2017 
 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 7746/1 o výmere 280 m2, záhrada, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Alžbetin ostrov). Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného 
domu so súp. č. 583, ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg. „C“ č. 7745 v  
spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku. Žiadaný pozemok je priľahlý pozemok, ktorý je  plotený 
k domu. Kúpnu cenu žiadajú určiť vo výške 40 % z ceny BDÚ. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Poznámky: 
Cena pozemku podľa BDÚ je 49,30 eur/m² 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Stanoviská: 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je určený pre 
plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu (A1), nie je v 
rozpore UPN. 
Stanovisko MsÚ: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017 : komisia nehlasovala o návrhu na uznesenie 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť pozmeňujúci návrh Rady na uznesenie 
100% z BDÚ (7-0-0-0) 
 
Pozmeňujúci návrh Rady 100% BDÚ 
/Výsledok hlasovania č. 105 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1456/2017)    
  
26. Ladislav Uzsák - ROYAL FOOD - Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 
 TE-1488/2017 

 
Predmet žiadostí: 
Povoľovanie letných terás pri sezónnom užívaní verejného priestranstva podľa čl. 8 Zásad o 
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno 
účinných od 1.1.2017 
 
Poznámka: Uvedený žiadatel nemá evidované žiadne záväzky voči mestu Komárno a podaná žiadost 
spĺňa podmienky povoľovania podľa čl. 8 
Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno účinných 
od 1.1.2017. 
Stanoviská: 
Stanovisko odboru rozvoja: Odbor rozvoja nemá námietky voči prevádzkovaniu letnej terasy. 
Stanovisko MsÚ: Postupovať v zmysle Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných 
terás na území mesta Komárno účinných od 1.1.2017. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0) 
Na základe návrhu hlavného architekta zvážiť možnosť stanovenia kritérií ohľadne podmienok 
umiestnenia letných terás. 
Stanovisko FK zo dňa 18.9.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
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(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 106 /: 
Návrh na uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1457/2017)    
 
 
27. O. M. - Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy  TE-1489/2017 

 
Povoľovanie letných terás pri sezónnom užívaní verejného priestranstva podľa čl. 8 Zásad o 
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno 
účinných od 1.1.2017 
 
Poznámka: Uvedený žiadatel nemá evidované žiadne záväzky voči mestu Komárno a podaná žiadost 
spĺňa podmienky povoľovania podľa čl.8 Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných 
terás na území mesta Komárno účinných od 1.1.2017. 
 
Stanoviská: 
Stanovisko odboru rozvoja: Odbor rozvoja nemá námietky voči prevádzkovaniu letnej terasy. 
Stanovisko MsÚ: Postupovať v zmysle Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných 
terás na území mesta Komárno účinných od 1.1.2017. 
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-1) 
Na základe návrhu hlavného architekta zvážiť možnosť stanovenia kritérií ohľadne podmienok 
umiestnenia letných terás. 
Stanovisko FK zo dňa 18.9.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0) 
Stanovisko Rady zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 107 /: 
Návrh na uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1458/2017)    
   
 
28. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -RD  TE-1502/2017 

 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie   (6-0-0-1) 
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/Výsledok hlasovania č. 108    /: 
Návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o 
výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1354/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1459/2017)    
     
29. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno - výlepné plochy 
TE-1508/2017 

  
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (6-0-0-1) 
 
/Výsledok hlasovania č. 109/: 
Návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1460/2017)    
 
30. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - pozemky, p.č. 9281, 
9282        TE-1509/2017 

 

Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (7-0-0-0) 
 

/Výsledok hlasovania č.  110 /: 
Návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1461/2017)    
 

31. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - pozemky, p.č. 11140  
TE-1510/2017 

 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (6-0-1-0) 
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/Výsledok hlasovania č. 111/: 
Návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1462/2017)    
 

32. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -pozemky, p.č. 11128, 
11138     TE-1511/2017 
 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie     (7-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č. 112/: 
Návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1463/2017)    
 
33. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -pozemky, Hadovce      
TE-1512/2017 

 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 21.09.2017 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie    (7-0-0-0) 
 
/Výsledok hlasovania č. 113/: 
Návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1464/2017)    
 
Zástupca primátora, Mgr. Béla Keszegh nariadil 15 minútovú prestávku o 18:30 hod.. 
Pokračovanie o18:48 hod..  
Po prestávke pán primátor prevzal vedenie zasadnutia späť od pána zástupcu.  
 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  72  

K bodu č. 20 (pôvodny programový bod č. 18) – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, 
kultúry a mládeže      
Predkladateľ: Mgr. Bajkai János 
 
1. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vyjadrenie Mesta Komárno k zaradeniu Cirkevnej 

jazykovej školy do siete škôl a školských zariadení SR       TE-1367/2017 

 

Rímskokatolícka cirkev žiada Mesto Komárno o vyjadrenie k zaradeniu Cirkevnej jazykovej školy 
do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia činnosti je od 1. septembra 2018. 
 
Podľa § 18 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je žiadateľ – 
zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia povinný predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR súhlas obce, ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, 
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce – na 
území ktorého sa má škola alebo školské zariadenie zaradiť do siete škôl a školských zariadení a 
následne zriadiť. 
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 
do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské 
zariadenie zriadené. V zmysle ods. 8 minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak 
zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 11.09.2017: hlasovaním nezaujala 
stanovisko k návrhu na uznesenie       Pomer hlasovania: 0 – 0 – 6 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 20.09.2017: doporučuje prejednať materiál na zasadnutí MZ 
Pomer hlasovania: 5 – 0 – 2 – 0 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Variant 1:     neschvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  114 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi k zaradeniu Cirkevnej jazykovej 
školy do siete škôl a školských zariadení SR 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1465/2017)    
  
2. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2017    TE-
1449/2017 
 
Riaditelia základných škôl a Základnej umeleckej školy Komárno v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno predkladajú správu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu za I. 
polrok 2017. 
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Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrhy na uznesenie 
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť všetky návrhy na uznesenie  (pomer hlasov.: 6–0–0) 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť všetky návrhy na uznesenie  (pomer hlasovania: 6–0– 0) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť všetky návrhy na uznesenie (pomer hlasovania: 7–0–0– 0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  115 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1466/2017)    
 
/Výsledok hlasovania č.  116 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.A. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1467/2017)    
 
/Výsledok hlasovania č.   117 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1468/2017)    
 
/Výsledok hlasovania č. 118 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1469/2017)    
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/Výsledok hlasovania č. 119 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1470/2017)    
  
/Výsledok hlasovania č. 120 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1471/2017)    
 
/Výsledok hlasovania č. 121 /: 
Návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, 
Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 
2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1472 /2017)    
 
3. Žiadosť Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno o 
spolufinancovanie projektu "Úspešne v základnej škole"     TE-1460/2017 

 
Základná škola J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno žiada o spolufinancovanie 
projektu „Úspešne v základnej škole“. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál 
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie – Variant č.1 (pomer hlasovania:6–0–0) 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie – Variant č.1 po doplnení zdroju krytia  
(pomer hlasovania: 7–0–0) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie – Variant č.1 po doplnení zdroju krytia 
(pomer hlasovania: 7–0–0–0) 
 

(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
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I. Andruskó – je veľmi veľa takých projektov, ktoré sú spustené - a tento je dosť vážny 
projekt, veď z projektu bude hradená mzda 5-6-ich zamestnancov počas troch rokov - a po 
uplynutí troch rokov je potrebné udržať to pracovné miesto na ďalšie tri roky. Hovoril som 
s pani riaditeľkou z Rozmarínovej školy, že vraj v tomto prípade nebude to potrebné, čiže  
nebude potrebné udržať pracovné miesta na ďalšie tri roky. Žiadam, aby to bolo uvedené 
v zápisnici, že po uplynutí 3 rokov nie sú povinní udržať pracovné miesta. Keby boli povinní, 
tak to by pre mesto znamenalo, že po uplynutí tých prvých troch rokov, na tie ďalšie tri roky 
pre mesto by to stálo toľkoto peňazí. Škola to nebude vedieť pokryť. Nech je to zachytené 
v zápisnici, že ak projekt to bude predsa len vyžadovať, tak to školy budú musieť riešiť samé! 
 
Variant 1:     schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č. 122 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, 
Komárno o spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1473/2017)    
 
 
4. Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č. 1 o spolufinancovanie projektu "V 
základnej škole úspešnejší"       TE-1497/2017 
 
Základná škola Komárno, Ul. rozmarínová č.1 žiada o spolufinancovanie projektu „V 
základnej škole úspešnejší“. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál 
Stanovisko KŠKaM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie – Variant č.1 (pomer hlasovania:6–0–0) 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť pozmeňujúci návrh rady pri MZ na uznesenie 
(pomer hlasovania: 6–0–1–0) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
Pozmeňujúci návrh Rady pri MZ    - 400 eur na vypracovanie projektu 
/Výsledok hlasovania č.  123 /: 
Návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o 
spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1474/2017)    
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5. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1299/2017                         TE-1461/2017 
 
Mestský úrad Komárno na základe žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
Cirkevného zboru Komárno zo dňa 03. septembra 2017 predkladá návrh na zmenu 
uznesenia MZ č. 1299/2017 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 18. mája 2017. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 11.09.2017: odporúča schváliť návrh na 
uznesenie      Pomer hlasovania: 5–0–1 
Stanovisko rady zo dňa 20.9.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie   Pomer hlasov.: 7–0–0–0 
 
/Výsledok hlasovania č. 124 /: 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1299/2017 z 33. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 18. mája 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1475/2017)    
 
6. Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 
podporu talentov    TE1446/2017 

 
V zmysle VZN mesta Komárno č. 8/2007 v znení VZN č. 19/2008 a 11/2012 o poskytovaní 
štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov termín predloženia žiadostí 
bol do 30. júna 2017. Do tohto termínu bola podaná žiadosť zákonných zástupcov Vivien 
Hernandez Franco, Dávida Koczkása, Orsolya Feszty, Barbara Gerencsériovej, Juraja 
Halabrina a Réku Korpása. 
Žiadosti spolu s povinnými prílohami tvoria prílohu materiálu. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže pri MZ zo dňa 11.09.2017: 
1. odporúča schváliť poskytnutie štipendia pre: Vivien Hernandez Franco 
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 0 
2. hlasovaním nezaujala stanovisko k žiadosti o poskytnutie štipendia pre: Dávid Koczkás 
Pomer hlasovania: 0 – 0 – 6 
3. hlasovaním nezaujala stanovisko k žiadosti o poskytnutie štipendia pre: Orsolya Feszty 
Pomer hlasovania: 0 – 0 – 6 
4. odporúča schváliť poskytnutie štipendia pre: Barbara Gerencsériová 
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 0 
5. hlasovaním nezaujala stanovisko k žiadosti o poskytnutie štipendia pre: Juraja Halabrina 
Pomer hlasovania: 0 – 0 – 6 
6. hlasovaním nezaujala stanovisko k žiadosti o poskytnutie štipendia pre: Réka Korpás 
Pomer hlasovania: 0 – 0 – 6 
 
Stanovisko rady zo dňa 20.09.2017: doporučuje prejednať materiál na zasadnutí MZ   Pomer 
hlasovania: 7 – 0 – 0 – 0 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
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I. Andruskó – mám procedurálny návrh. Navrhujem, aby sme nevychádzali z návrhu 
komisie, je to len odporúčanie...  
T. Varga – taktiež by som chcel navrhnúť, aby sme hlasovali zvlášť pri každej osobe. Bolo by 
dobré zamyslieť sa nad tým, že by sme v budúcnosti zmenili všeobecne záväzné nariadenie 
tak, že štipendiu z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov by dostali nielen 
dvaja, ale aspoň piati mladí talentovaní ľudia... 
L. Stubendek – čiže budeme hlasovať v poradí, ako je to uvedené v materiáli... 
 
/Výsledok hlasovania č.  125 /: 
Vivien Hernandez Franco 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
 
/Výsledok hlasovania č.  126 /: 
Dávid Koczkás  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
 
/Výsledok hlasovania č.  127 /: 
Orsolya Feszty  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
 
/Výsledok hlasovania č.  128 /: 
Barbara Gerencsériová  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
 
/Výsledok hlasovania č.  129 /: 
Juraj Halabrin 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 9 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 7 
 
/Výsledok hlasovania č.  130 /: 
Réka Korpás  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
 
L. Stubendek – výsledok je taký, že máme troch kandidátov s 13-mi bodmi, a to Réka 
Korpás, Orsolya Feszty a Vivien Hernandez Franco, a jedného s 14-mi bodmi - Gerencséri 
Adrien. Ideme na ďalšie kolo... 
  
I. Andruskó – mám procedurálny návrh. Najprv skúsme rozhodnúť hlasovaním, a keď 
výsledok nebude jednoznačný, tak rozhodneme losovaním.  
 
/Výsledok hlasovania č.  131 /: 
Procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa  o spôsobe hlasovania 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
 
/Výsledok hlasovania č.  132 /: 
Vivien Hernandez Franco    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
 
/Výsledok hlasovania č.  133 /: 
Orsolya Feszty    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
 
/Výsledok hlasovania č.  134 /: 
Réka Korpás   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
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Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
 
L. Stubendek – dve mená Vivien Hernandez Franco a Réka Korpás majú rovnaký počet 
hlasov... Tieto mená napíšeme na papiere, a budeme losovať.  
I. Andruskó – navrhujem, aby losoval pán primátor...  
L. Stubendek – ... takže, prosím uviesť v zápisnici, že vylosovaným menom je Vivien 
Hernandez Franco. Teraz prosím hlasovať o celom návrhu na uznesenie s doplnenými 
menami... 
 
/Výsledok hlasovania č.  135 /: 
Návrh na uznesenie k Návrhu na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu 
mesta na podporu talentov 
poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na podporu talentov v 
školskom roku 2017/2018 pre: 
1. ... Barbara Gerencsériová... vo výške ...1.660... eur, 
2. .... Vivien Hernandez Franco    vo výške ...1.660... eur, 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1476/2017)    
 

7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - O.Z. PALATINUS         
TE-1353/2017 
 
Názov projektu: 
„Galéria Európy – doplnenie chýbajúce pomenovanie jednotlivých sochárskych diel na 
Európskom nádvorí“ 
 
Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:             2600,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:    600,- eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Galéria Európy – doplnenie 
chýbajúce pomenovanie jednotlivých sochárskych diel na Európskom nádvorí“ je v súlade 
s účelmi VZN č. 12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo výške 1.333,- 
eur.  
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť - neschváliť poskytnutie FP. 
Pomer  hlasovania: 

  Varianta 1/ schvaľuje: 6:0:0:0 
  Varianta 2/ neschvaľuje: 

 
Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje: 7-0-0-0 
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Variant 2/ neschvaľuje 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Varianta 1.         schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  136 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 7 
Proti: 2 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 5 
návrh nie  je prijatý (č. uznesenia   1477/2017)    
 
Varianta 2.         neschvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  137 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 5 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia   1478/2017)    
  
8. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - O.Z. WELFARE      TE-
1354/2017 

 
Názov projektu: 
„Ochrana a obnova chránených hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Molnára a Gábora 
Orbána“ 
 
Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:             2790,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:   790,- eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Molnára a Gábora Orbána“ 
 je v súlade s účelmi VZN č. 12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo 
výške 1.333,- eur.  
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť - neschváliť poskytnutie FP. 
Pomer  hlasovania: 

  Varianta 1/ schvaľuje: 6:0:0:0  
  Varianta 2/ neschvaľuje: 
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Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje: 7-0-0-0 
Variant 2/ neschvaľuje 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Varianta 1.    schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  138 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1479/2017)    
 
9. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - Klub extrémnych športov    
TE-1355/2017 

 
Názov projektu: 
„Ochrana a obnova chránených hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Papa a Jánosa 
Tubu“ 
 
Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:             2750,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:   750,- eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Papa a Jánosa Tubu“  je v súlade s účelmi VZN č. 
12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo výške 1.333,-eur.  
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť - neschváliť poskytnutie FP. 
Pomer  hlasovania: 

  Varianta 1/ schvaľuje: 6:0:0:0 
  Varianta 2/ neschvaľuje: 

 
Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje: 7-0-0-0 
Variant 2/ neschvaľuje 

 
Varianta 1.  schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č. 139 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
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a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1480/2017)    
 
 
10. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - O.Z. N.N.G. - Nádej 
Novej Generácie              TE-1356/2017 

 
Názov projektu: 
„Ochrana a obnova chránených hrobov v meste Komárno – hrob Ľudovíta Jaroslava Šuleka 
a hrob Alsó-szopori Nagy Pál“ 
 
Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:            2910,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:   910,- eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Ľudovíta Jaroslava Šuleka a hrob Alsó-szopori Nagy Pál“  
je v súlade s účelmi VZN č. 12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo 
výške 1.333,- eur.  
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť - neschváliť poskytnutie FP. 

   Pomer  hlasovania: 
  Varianta 1/ schvaľuje:6:0:0:0  
  Varianta 2/ neschvaľuje: 

 
Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje:  
Variant 2/ neschvaľuje 

 
 
Varianta 1.     schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.   140  /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 11 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1481/2017)    
 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  83  

11. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - Komárňanský 
okrášľovací spolok o.z                  TE-1398/2017 

Názov projektu: 
„Revitalizácia vonkajších priestorov Bastiónu VI. Komárňanského pevnostného systému“ 
 
Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:            cca. 6000-7000,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:  cca. 4000-5000,-eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Revitalizácia vonkajších 
priestorov Bastiónu VI. Komárňanského pevnostného systému“ je v súlade s účelmi VZN č. 
12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo výške 1.333,- eur.  
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť - neschváliť poskytnutie FP. 

   Pomer  hlasovania: 
  Varianta 1/ schvaľuje: 6:0:0:0 
  Varianta 2/ neschvaľuje: 

 
Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje: 7-0-0-0 
Variant 2/ neschvaľuje 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
Varianta 1.      schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  141 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 6 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia  1482/2017)    
   
12. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 - p. Galántha          TE-
1495/2017 

 
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 

„Obnova rodinnej hrobky biskupa Gábora Antala“  
 

Požadovaná výška príspevku:  2000,- eur 
Celkový rozpočet projektu:            2903,- eur 
Fin. spoluúčasť žiadateľa:  903,- eur 
 
Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt c je v súlade s účelmi VZN č. 
12/2016 a navrhujú prispieť na projekt s finančnou čiastkou vo výške  1.335,- eur.  
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Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Obnova rodinnej hrobky biskupa 
Gábora Antala“ nie je v súlade s účelmi VZN č. 12/2016   
 
Stanovisko komisie:     doporučuje MsZ schváliť poskytnutie FP. 
Pomer  hlasovania: 

  Varianta 1/ schvaľuje: 6:0:0:0 
  Varianta 2/ neschvaľuje: 

 
Stanovisko rady:   Doporučuje MsZ prerokovať žiadosť o FP 
Pomer hlasovania:          

Varianta 1/ shvaľuje: 7-0-0-0 
Variant 2/ neschvaľuje 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
T. Varga  – v materiáli je poznámka, že „Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že 
projekt nie je v súlade s účelmi VZN č. 12/2016“. Čo to znamená?  
B. Sebő – je to chyba, malo by tam byť uvedené, že je v súlade... Omylom tam zostalo 
slovíčko, že nie je v súlade, ale je to v súlade... Ospravedlňujem sa za túto chybu.  
 
Varianta 1.  schvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.   142 /: 
Návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest 
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt 
v meste Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia   1483/2017)    
 
13.  Správa o priebehu 26. Komárňanských dní 2017       TE-1363/2017 
 
Mestá Komárno a Komárom usporiadali v dňoch 22. apríla - 2. mája 2017 26. ročník 
najväčšieho multikultúrneho festivalu roka, Komárňanské dni, ktoré sa oficiálne začali 
zasadnutím mestských zastupiteľstiev oboch miest Komárna a Komáromu vo veľkej sále 
Dôstojníckeho pavilónu v Komárne, ale tomu predchádzalo už niekoľko podujatí počas 
celého víkendu. V oboch mestách sa uskutočnilo spolu 228 podujatí, z toho 111 v 
Komárome a 117 v Komárne. Programová skladba uskutočnených podujatí v Komárne: 
- šport – 21 
- vážna hudba a tanec – 13 
- folklór - 11 
- divadelné predstavenia – 3 
- všeobecnovzdelávacie programy – 7 
- výstavy – 5 
- zábavné, rodinné programy – 15 
- koncerty populárnej hudby – 24 
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- tvorivé podujatia s účasťou obecenstva – 4 
- školské súťaže – 6 
- spomienkové slávnosti - 4 
- ostatné – 2 
Hlavnými dejiskami programov boli: 
- Námestie generála Klapku 
- Dôstojnícky pavilón, nádvorie, amfiteáter 
- Stará pevnosť 
Medzinárodný pouličný beh Komárno – Komárno sa konal o týždeň skôr, ako obvykle. Vďaka 
tomu bežeckú trasa sa mohla vytýčiť cez Ústrednú pevnosť a cez centrum mesta. Obe 
zmeny mali veľmi pozitívny ohlas tak u usporiadateľov ako u športovcov. 
Hlavným organizátorom podujatia bol aj v budúcnosti bude bežecký spolok KEFE z 
Komáromu. 
V tomto roku vínne stánky sa premiestnili na Nám. gen. Klapku, kde z dôvodu očakávaného 
daždivého počasia nad lavičkami sa umiestnili aj stany. Ohlasy obyvateľov na túto zmenu 
boli rôzne, v tom sa však zhodli, že bol zabezpečený väčší priestor pre kľudné posedenie. 
Ulica remeselníkov bola postavená aj v tomto roku na Ulici župnej. Môžeme skonštatovať, že 
predávaný tovar mal vysokú odbornú kvalitu. 
Medzi tradičné podujatia patrí aj Deň Starej pevnosti. Pri výbere programov aj v tomto roku 
sa sústredilo najmä na rodiny s deťmi. Bojovú ukážku predviedli účastníci jarného 
spomienkového ťaženia v prítomnosti cca. 25 koní, vďaka čomu program bol veľmi 
atraktívny. Počet návštevníkov aj v pevnosti bol výnimočne veľký. 
Takisto na koncertoch usporiadaných na Námestí generála Klapku sa zúčastnilo niekoľko 
tisíc divákov. 
Na programoch vážnejšieho charakteru taktiež sme zaznamenali vyšší počet záujemcov, ako 
obvykle. 
V oblasti športu sa usporiadali aj medzinárodné a celoslovenské podujatia, ako Majstrovstvá 
silákov Slovenska, súťaž silných mužov v preťahovaní lanom, Medzinárodná strelecká súťaž 
historických zbraní – Klapkov pohár, medzinárodné turnaje vo volejbale, floorbale a iných 
športoch. 
Záverom musíme spomenúť aj tie organizácie, bez ktorých by sa festival nemohol 
uskutočniť: Mestské kultúrne stredisko v Komárne, Dom Matice slovenskej,, Podunajské 
múzeum, základné a stredné školy mesta, materské školy mesta – hlavne Materská škola na 
Ulici Eötvösa, športové kluby mesta a rôzne kluby voľného času (dôchodcovia, potápači, 
cyklisti, klub bojového umenia, tanečníci, atď),Centrum voľného času v Komárne, a ostatné 
menšie organizácie a občianske združenia mesta. 
 
Podobne ako vlani aj v tomto roku Mesto Komárno niektoré činnosti zabezpečilo 
dodávateľsky – na základe verejného obstarania: 
- Reklamná kampaň podujatia 26. Komárňanské dni 2017 
- Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička“ 
- Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov“ 
- Komplexné zabezpečenie javiska, ozvučovacej a osvetľovacej techniky na Klapkovom 
námestí 
- Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska v Amfiteátri 
Dôstojníckeho pavilónu Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej 
pevnosti 
- Organizačné zabezpečenie koncertov na centrálnom javisku na Klapkovom námestí, 
- Organizačné zabezpečenie koncertov na „Vínnej uličke“. 
Ponuky hodnotila 9 členná odborná komisia. 
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Víťaznú ponuku podali spoločne 3 zhotovitelia: Juraj Kovács, NatMed s.ro. a CDT Sound & 
Lighrt s.r.o. 
 
Stanovisko komisie: doporučuje schváliť Návrh na uznesenie: 6:0.0.0 
Stanovisko rady pri MsZ: doporučuje schváliť Návrh na uznesenie: 5:0:2:0 
 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Andruskó – mesto hospodári s verejnými financiami. V materiáli je uvedené, že 30 tisíc 
eur bolo potrebných na zabezpečenie hudobných skupín. Tu prosím uviesť, že koľko 
finančných prostriedkov žiadali jednotlivé hudobné skupiny. Je to verejný údaj, ktorý žiadam 
predložiť na novembrovom zasadnutí. Ďalšia vec.  Pred pár mesiacmi som tu spomínal 
prípad pani Editky, ktorá má kvetinárstvo na Klapkovom námestí. Žiadam mesto, aby 
v budúcnosti, keď organizovanie podujatia vydá externým organizáciám, zabezpečilo, aby 
podnikatelia v centre mesta neboli obmedzovaní v podnikaní v tom období, keď je najviac 
hostí a turistov v meste. Viac podnikateľov z okolia sa sťažovali. Prosím uviesť v zápisnici, 
že nepovažujem to za dobré, že ak niekto získa právo na zorganizovanie podujatia, tak 
vylúči ostatných podnikateľov.  
K. Less  – ja by som len chcel upozorniť na dve menšie chyby v texte. Na prvej strane je 
slovo itkola – správne je iskola, a na druhej strane je uvedený Medzinárodný pouličný beh 
Komárno – Komárno, správne je to Komárno - Komárom. Tieto chyby navrhujem opraviť.  
L. Stubendek -  nikto nemal pozmeňujúci návrh, ale žiadam, aby tie pripomienky a návrhy, 
ktoré tu odzneli, pri ďalšom vypísaní verejného obstarávania a pri zabezpečení 
Komárňanských dní boli zohľadnené. Prosím hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie informačný materiál... 
 
/Výsledok hlasovania č.  143 /:   aj s opravami v texte 
Návrh na uznesenie k Správe o priebehu 26. Komárňanských dní 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 3 
návrh nie  je prijatý (č. uznesenia  1484/2017)    
 
L. Stubendek  – návrh nebol prijatý. Vážené zastupiteľstvo, v zmysle §4, bod č. 5 
rokovacieho poriadku preruším dnešné zasadnutie. Ostali 4 materiály na prerokovanie 
a interpelácie. Na pokračovanie zasadnutia navrhujem termín 12. októbra 2017 o 16:00 hod.. 
Prosím hlasujme o termíne pokračovania zasadnutia MZ, či vyhovuje tento termín.  
 
/Výsledok hlasovania č.  144 /:   
Prerušenie zasadnutia a pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne dňa 12. októbra 2017 o 16:00 hod.. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 13 
Za: 9 
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Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia  1485/2017)    
 
L. Stubendek – ... prerušujem zasadnutie. V zasadnutí mestského zastupiteľstva 
pokračujeme 12. októbra 2017 so začiatkom od 16:00 hod.. Ďakujem všetkým za 
konštruktívne príspevky, a prajem všetkým príjemný večer. 
 
 
Ing. László Stubendek,  primátor mesta na základe prijatého uznesenia č. 1485/2017 
o 20:09  hod. ukončil 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne. 
 
 
 
V Komárne, 05. októbra  2017 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

 
 
 

Overovatelia 
 
 

 
 

JUDr. Tamás Varga  ................................................................. 
 
 
 

  
Ing. František Rajko  ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Szépová 
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2. pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, dňa 12. októbra 
2017 o 16:04  hod. otvoril a viedol Ing. László  Stubendek, primátor mesta Komárno. 
 
 
L. Stubendek – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
1485/2017 z rokovania 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo druhé pokračovanie na dnešný dátum t.j. 12.10.2017 so 
začiatkom o 16:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré mestské 
zastupiteľstvo schválilo.  
 
 
Neprítomní – Ospravedlnení: JUDr. Éva Hortai, JUDr. Margit Keszegh, Ing. Ján Vetter, 
Zsolt Feszty, Mgr. Tímea Szénássy, Dávid Kovács, Mgr. Ondrej Gajdáč. 
Neskorší príchod zahlásili: Mgr. Peter Korpás, Kiss Péntek Jozsef, MUDr. Tibor Bastrnák. 
 
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: 13. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovateľkou zápisnice zostáva Klaudia Szépová. Overovatelia z 35. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva, JUDr. Tamás Varga  a Ing. František Rajko  sú prítomní, takže 
sú overovateľmi zápisnice naďalej.  
 
 
L. Stubendek - budeme pokračovať v zmysle schváleného programu. Nasleduje 
prerokovanie programového bodu č. 21 – Informatívna správa o verejnom obstarávaní. 
 
 
K bodu č. 21 (pôvodne programový bod č. 17) – Informatívna správa o verejnom 
obstarávaní       TE-1459/2017 
Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid 
 
Na základe uznesenia číslo 588/2012 bod D/ zo dňa 29. marca 2012 Mestský úrad Komárno, 
Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania vypracoval informatívnu správu verejných 
obstarávaní, ktoré boli vykonané v období od 01.04.2017 do 30.06.2017. 
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V druhom štvrťroku bolo vykonaných spolu 31 verejných obstarávaní, z toho: 
- 17 verejných obstarávaní bolo vykonaných podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- 10 verejných obstarávaní bolo vykonaných pomocou Elektronického kontraktačného 
systému, 
- 2 verejné obstarávania boli vykonané ako Podlimitná zákazka postupom podľa § 113 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- 2 verejné obstarávania boli vykonané ako Podlimitná zákazka s využitím elektronického 
trhoviska. 
Mestský úrad v Komárne, Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania postupuje podľa 
uznesenia č. 79/2011, v ktorom Mestské zastupiteľstvo v Komárne ukladá mestskému úradu 
v Komárne a žiada zabezpečiť zavedenie elektronickej aukcie na Mestskom úrade v 
Komárne na všetky druhy verejného obstarávania nad hodnotou 10.000 € bez DPH. 
Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov, je verejný obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 
hromadne zverejniť každý kalendárny štvrťrok,  
- všetky štvrťročné správy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania sú pravidelne (štvrťročne) 
zverejňované v profile verejného obstarávateľa na stránke  
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4284 
- aby sme zachovali transparentnosť, štvrťročné správy sú zverejňované aj na webovom 
sídle mesta Komárno:   http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnychobstaravani_4402.html 
- tieto štvrťročné správy sú prehľadné a sú prístupné verejnosti (občanom, zamestnancom 
MsÚ ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva ...) 
- v štvrťročných správach sú zahrnuté všetky verejné obstarávania, ktoré boli vykonané za 
aktuálny kvartál (obdobie), 
- každá zmluva / objednávka, ktorá je výsledkom verejného obstarávania je tiež zverejnená 
na webovom sídle Mesta Komárno. 
 
Stanovisko MsÚ: odporúča prijať návrh na uznesenie 
Stanovisko KRM: odporúča prijať návrh na uznesenie (6:0:0) 
Stanovisko FK: odporúča prijať návrh na uznesenie (5:0:1) 
Stanovisko Rady pri MZ: odporúča prejednať materiál na mestskom zastupiteľstve (6:0:1) 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
F. Rajko – na strane č. 6 sa nachádza administratívna chyba. Umývačka riadu pre ŠJ 
Nová Stráž,  prvá cena je 28 167,00 € a v druhej kolónke je uvedená cena 338,00 €.  
I. Szabó – áno, skutočne je tam chyba. Tá prvá suma je vždy vyvolávacia cena – v tomto 
prípade to bola 281,67 eur, a konečná suma bola 338,00 eur. 
 
/Výsledok hlasovania č.  145 /: 
Návrh na uznesenie k informatívnej správe o verejnom obstarávaní za obdobie od 
01.04.2017 do 30.06.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 13 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1486/2017)    
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K bodu č. 22 (pôvodne programový bod č. 19) – Informatívna správa o stave obnov 
miestnych komunikácií v Komárne    TE-1456/2017 
Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš 
 
K 31. augustu 2017 boli obnovené zhotoviteľom: Dunajské nábrežie, ul. Slobody, Gútsky rad, 
ul. Mesačná, resp. sú pred dokončením ul. Eötvösa I.etapa, ul. Lehárová, čo predstavuje 38 
tis. m2 z celkovej výmery 63 tis m2 ulíc.  
 
Na týchto uliciach v súčasnosti prebiehajú práce na trvalých dopravných značeniach  
miestnych komunikácií.  
Na parkovisku na ul. Pohraničnej po prerušení prác po archeologickom výskume v mesiaci 
júl, od augusta pokračovali práce na verejnej kanalizácii, osvetlení a samotnom parkovisku s 
chodníkmi.  
 
V  súčasnosti prebiehajú práce na obnove MK aj na ul. Budovateľská, Ul. biskupa Királya 
(úsek od Cintorínskeho radu po ul. Špitálsku). Pripravujú  sa práce na ul. Komáromi Kacza. 
 
Počas realizácie obnovy MK boli uskutočnené aj iné - drobné stavby:  
 
- na Dunajskom nábreží, v júni 1ks nová plynová prípojka v komunikácii, zabezpečil jej 
majiteľ 
- na parkovisku ul. Pohraničná, v auguste 2 ks nové kanalizačné prípojky a 1 ks dažďový 
zvod, ktoré boli napojené do novej kanalizačnej stoky (so súhlasom projektanta). 
Kanalizačné prípojky zabezpečili ich majitelia, dažďový zvod bol poškodený a teraz sa len  
znova napojil. 
 

Okrem obnovy miestnych komunikácií od 31.júla 2017 prebiehajú  práce obnovy 
inžinierskych sietí, verejného plynovodu, ktorého investorom je SPP-Distribúcia, a.s. 
Bratislava, zhotoviteľom prác je spoločnosť ŠIPS, spol. s r.o. Zlaté Moravce a SPP-
Distribúcia a.s. Bratislava.  
 
Od 21.augusta 2017 sa začali práce na obnove verejného  vodovodu vrátene ich prípojok, 
ktorého  investorom je Mesto Komárno, zhotoviteľom prác podľa výsledkov z verejného 
obstarávania je spoločnosť GFCH, spol. s r.o. Žilina.   
 
Inžinierske siete nie sú súčasťou miestnych komunikácií, ani predmetom obnovy miestnych 
komunikácií podľa zmluvy a dielo so zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. Košice, ale  ich 
výmena  úzko súvisí a hlavne  podstatne vplýva na celkový časový priebeh obnovy MK .  
 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že práce na obnovách inžinierskych sietí sú v časovom 
oneskorení oproti plánovaným termínom ich realizácie júl – september 2017.  
 
Výmena verejného plynovodu a prípojok. 
Oneskorenie bolo spôsobené: 
1. Rozšírením rozsahu prác SPP-Distribúciou, a.s. Bratislava o práce na Nám. 
M.R.Štefánika, v priebehu realizácie obnovy MK v Komárne, následkom čoho zhotoviteľ 
ŠIPS, spol. s r.o. Zlaté Moravce nastúpil na realizáciou prác na plynovode o mesiac 
neskoršie 31. júla 2017, ako bolo predtým ohlásené SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava mestu.   
2. Kvôli vyskytujúcim sa naviac prácam, resp. aj kolíziami zistenými v priebehu realizácie, 
následkom čoho je omeškanie o ďalšie  3 týždne v realizácii prác. Okrem toho po 
nevyhovujúcich výsledkoch z kontrolných meraní zhutnenia podložia za účasti EUROVIA SK, 
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a.s. Košice, (kvôli 10 ročnej záruke na vozovku) na Nám. M.R.Štefánika,  zhotoviteľ pre SPP-
Distribúcia a.s. musel dodatočne zabezpečiť aj výmenu zásypového materiálu, resp. na 
požiadavku zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. a podľa vzorového priečneho rezu poskytnutého 
mestom (projektové riešenie AQUAPLAN, s.r.o. Komárno),  aj zaistenie stability spätných 
úprav preplátovaním betónovej vrstvy a jej vystuženie KARI sieťovinou 150x150x8 mm mimo 
rozsahu ich plánovaných prác po celej dĺžke výkopovej rýhy. 
 
Požiadavka mesta na operatívne riešenie časovému sklzu po rokovaniach  na kontrolných 
dňoch,  5.9.2017 bola postúpená aj vedúcemu útvaru investícií - stred, SPP-Distribúcia, 
a.s. Lieskovská cesta 1418, 960 24  Zvolen, ktorý prisľúbil nápravu a aj osobnú účasť na 
nasledujúcich kontrolných dňoch v Komárne. 
V súčasnosti SPP-Distribúcia a.s. Bratislava dokončuje prepoje verejného plynovodu a 
prípojok na Nám. M.R. Štefánika. Práce pokračujú na Ul. biskupa Királya (úsek od ul. 
Záhradníckej k Špitálskej ulici).   
               
Pri výmene plynovodných prípojok na Nám. M.R. Štefánika musela byť vymenená aj časť 
starej plynovodnej prípojky z kotolne budovy Okresného úradu v Komárne, ktorá patrí mestu.  
Výmenu vykonal zhotoviteľ ŠIPS, spol. s r.o. Zlaté Moravce na objednávku mesta. Náklady 
mesta za výmenu DN 100 plynovodnej prípojky boli 656,51,- € s DPH a boli hradené z 
nákladov údržby budov mesta. 
 
Obnova verejného vodovodu a prípojok:       
 
Práce na verejnom vodovode boli začaté 21.8.2017 na  Nám. M.R.Štefánika a nadväzujú na 
práce SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava.  
     
Kvôli časového posunu prác SPP-Distribúcia a.s. bolo nutné vypracovať  Dodatok k Zmluve 
o dielo so zhotoviteľom GFCH, spol. s r.o. Žilina, práce na verejnom vodovode v zmysle 
tohto dodatku sa majú dokončiť do 21.októbra 2017.  
 

Na dobu realizácie obnovy vodovodu bude mať podstatný vplyv aj to, že nie sú presne 
známe polohy a stav všetkých  vodovodných prípojok. 
Bolo dohodnuté, že od 11.9.2017 zhotoviteľ s KOMVaK,-om  a.s. podľa odberných miest 
vykoná miestne zistenie. V prípade negatívneho výsledku sa musí zabezpečiť kontrolná 
sondáž výkopom. 
      
Kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam bolo nutné vypracovať  Dodatok k Zmluve o dielo so 
zhotoviteľom GFCH, spol. s r.o. Žilina, práce na verejnom vodovode v zmysle tohto dodatku 
sa majú dokončiť do 21.októbra 2017.  
    
Tieto skutočnosti predpovedajú značné oneskorenie v realizácii výmien inžinierskych sietí pri 
obnove miestnych komunikácií, čo  môže mať priamy dopad na  konečný termín realizácie 
obnovy miestnych komunikácií v r.2017 vôbec. 
 

Čo sa týka naviac prác, počas realizácie sa zistili: 
 
- poruchy na vozovke, resp. v jej bezprostrednej blízkosti, ktoré neboli predvídané, ale bolo 
nutné ich odstrániť nad rámec podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu v priebehu 
realizácie opráv MK.  
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- vyskytli sa aj také práce, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii, ale ich potreba 
vyplýva zo zaistenia dopravnej prevádzky a bezpečnosti na miestnej komunikácii (napr. 
bezbariérové prechody, úpravy u prechodov pre nevidiacich)  
- práce, ktoré nie sú predmetom obnovy MK, ale v blízkej budúcnosti je potrebné ich 
vykonať. (k ich vykonaniu je potrebné samostatne vypracovať projektovú dokumentáciu a 
zabezpečiť povolenia stavebným úradom, resp. finančné krytie cez rozpočet mesta)   
   
Na Dunajskom nábreží:  
 
− zoslabenie nosnej betónovej vrstvy prasklinami, pod obrusnú vrstvu sa položila 
geomreža celkom 8700 m2, 
− výmena sadnutého podložia vozovky 68 m2, 
− výmena poškodených obrubníkov 87 ks,  
− výmena uličnej vpuste dodatočne vyrobenej z oceľových rúr na originál liatinovú 1ks.  
− výmena asfaltobetónovej obrusnej vrstvy  18 m2 
Celkom za 21 tis. € s DPH   
-   vykonali sa dodatočné úpravy okrajov vozovky, vsakovacími kanálmi mimo vozovky pre 
lepšie odvodnenie vozovky v miestach, kde nebolo možné zabezpečiť jej dostatočné 
odvodnenie (pozn.: výškové pomery boli dané konštrukciou vozovky a pripojených ulíc  a 
podľa projektovej dokumentácie na úseku 500 m je  nedostatočný pozdĺžny  sklon 
konštrukcie vozovky)  
     Tieto úpravy nenavýšili náklady stavby. 
 
Vzhľadom na ich technický  stav nad rámec sa vykonala  aj výmena kanalizačných poklopov 
resp. poškodených poklopov vodovodných   uzáverov,  poklopov plynovodných uzáverov. 
Poklopy zabezpečil KOMVaK, a.s. resp. SPP -  Distribúcia, a.s. v rámci svojej údržby, ich 
výmenu vykonal  zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. Košice.  
 

Na ulici Slobody: 
− výšková úprava vodovodných poklopov 10 ks 
− doplnenie obrubníkov pri chodníku 166 ks 
− museli sa vymeniť 4ks uličné vpuste  
− rozšíril sa vjazd na ul. Slobody z ul. Pri Panoráme, v zmysle doporučenia  Okresného 
dopravného inšpektorátu v Komárne 
− na návrh technického dozora, projektovaný emulzný mikrokoberec na ul. Slobody  u 
križovatiek bol vymenený asfaltobetónovou obrusnou vrstvou. Nakoľko bolo zistené, že 
dopravnou záťažou kamiónov a prudkým brzdením vozidiel na Dunajskom nábreží  na týchto 
problémových miestach boli vyvrátené vrstvy nového emulzného mikrokoberca. (pozn.: 
zhotoviteľ sa vyjadril k danej problematike tak, že emulzný mikrokoberec sa navrhuje 
spravidla na diaľnice a na vysokorýchlostné cesty, kde sú dlhé rovné úseky, na starý asf. 
koberec, jeho použitie nie je výhodné pre miestne komunikácie, kde sa často zatáčajú ťažké 
nákladné vozidlá, kamióny) 
Celkom: 12 tis. € s DPH. 
− vyskytli sa aj menej práce oproti rozpočtu, stav vozovky po jeho odfrézovaní nevyžadoval 
zosilnenie geomrežou 1400m2, resp. nerealizácia asf. mikrokoberca     
Celkom: 7,5 tis € s DPH. 
 
Na úseku Gútsky rad: 
- rozšírenie opravovanej plochy vozovky vrátane výmeny nosného podložia z dôvodu 
zisteného poklesu vozovky o 58 m2, a oprava krajnice chodníka z dôvodu jeho poklesu a 
výmena obrubníkov pozdĺž komunikácie 
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 Celkom: 5,3 tis € s DPH. 
 
Lehárová ulica: 
− bezbariérový chodník pri napojení na Senný trh 8m 
− predĺženie úseku obnovy MK smerom na križovatku s Dunajským nábrežím 192   m2,        
− kvôli chýbajúcemu napojeniu obnovovanej časti ul. Lehárovej s Dunajským nábrežím. 
(pozn.: na ul. Lehárovú a Dun. nábrežie boli predtým vypracované  samostatne projekty -  
Aquaplan, s.r.o., INPRON, s.r.o. - s ich prepojom sa nepočítalo).  
      Celkom: 2,6 tis € s DPH. 
 
Ul. Eötvösa: 
- Bezbariérové obrubníky 74 m 
- Cestné obrubníky  87 m 
- Výmena podložia pri bezbariérach 85 m2 
- Výmena podložia v komunikácii 45 m2 
- Geomreža  5450 m2 
      Celkom 24 tis. € s DPH. 
     Celkom naviac práce: 76,9 tis €  
     Celkom menej práce:   7,5 tis € 
             
(pozn: ceny orientačné, upresnia sa po ich 
kontrole techn. dozorom) 
 
Okrem toho pri realizácii boli evidované aj ďalšie potrebné práce, ktoré však nie sú 
predmetom opravy MK a vyžadujú vypracovanie projektovej dokumentácie a  povolenie 
stavebného úradu. 
 
- na ul. Slobody, kde zrážková voda nie je odvádzaná verejnou kanalizáciou je 
potrebné vybudovať odvodňovací systém  na odvodnenie zrážkovej vody z krajníc vozovky 
so zaústením do verejnej kanalizácie, doporučujeme MsÚ – Odboru rozvoja, aby navrhol do 
investičného plánu mesta na r. 2018. 
- na križovatke ul. Slobody s účelovou komunikáciou do areálu bývalého Agrostavu, je 
potrebné riešiť tiež odvodnenie tejto účelovej komunikácie, nakoľko na tejto križovatke po 
zrážkovej činnosti pravidelne stojí voda. Vzhľadom na to, že účelová komunikácia, resp. ani 
pozemok nie je vlastníctvom mesta, opravou a odvodnením účelovej komunikácie sa teraz 
zaoberajú  súčasní  spoluvlastníci areálu Agrostavu.  
Na odvodnenie a obnovu tejto  komunikácie na náklady  spoluvlastníkov areálu bola 
vypracovaná projektová úloha od Innovatio, s.r.o., na základe čoho vykonali aj prieskum trhu. 
Obstaranie zhotoviteľa a realizácia  odvodnenia účelovej komunikácie je v štádiu riešenia  
spoluvlastníkov areálu bývalého Agrostavu.  
 
-  ul. Mesačná: je potrebné  doriešiť odvodnenie chodníkov do verejnej kanalizácie. Tieto 
práce nie sú predmetom obnovy MK. Odvodnenie miestnej komunikácie je v súčasnosti 
riešené odvodňovacím žľabom medzi vozovkou a chodníkom cez uličné vpuste, na obidvoch 
stranách vozovky. Uličné vpuste sa nachádzajú aj vo vozovke aj mimo nej v odvodňovacom 
žľabe, pričom medzi nimi je stupňovitý výškový rozdiel 15 cm. 
 
K odvádzaniu zrážkovej vody z vozovky a zároveň z chodníka je potrebné navýšenie nižšie 
položených chodníkov a ich vyspádovanie k odvodňovaciemu žľabu a obnovenie trasy a  
funkčnosti odvodňovacích  žľabov ulice. 
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Doporučujeme MsÚ – Odboru rozvoja,  aby tieto práce navrhol do investičného plánu mesta 
na r.2018. 
 
Okrem prác na obnove MK z vhodného vyfrézovaného materiálu, (jedná sa o odpad 
kategórie ostatný odpad, ktorý je využiteľný na opravu  miestnych  a účelových komunikácií) 
sa opravili  komunikácie mesta.  
Evidenciu, ako aj lokality na opätovné použitie zabezpečuje a riadi MsÚ – Komunálny odbor 
v Komárne. Doposiaľ boli opravené lokality podľa tejto evidencie: Lesná ul. 1650m2, ul. Gen. 
Klapku 256m2, Nová Osada 2629 m2, Alž.ostrov 6541 m2, trhovisko pri Mestskej polícii 375 
m2, Dunajské nábr. pri pekárni 312m2, areál Comorra servisu pri volejbalovej hale 420 m2. 
Opravu MK  vykoná podľa dohody s mestom zhotoviteľ z ceny poplatku za uloženie odpadu 
na určenej skládke odpadu podľa rozpočtu.  
 
Čo sa týka kvality prác, jej kontrola je priebežne vykonaná technickým dozorom investora 
mesta MsÚ – Odboru rozvoja p. Attilom Tóthom, resp. je aj predmetom kontrolných dní 
stavby, kde sa zúčastňujú  zamestnanci aj z vedenia mesta, resp. aj niektorí poslanci MsZ 
Komárno.  
 
Pri kontrole kvality, nedostatky, ktoré sa vyskytujú, sú postúpené zhotoviteľovi k vykonaniu 
nápravy, (napr. na ul. Lehárovej kvôli zisteným nedostatkom na kontrolnom dni zhotoviteľ  
zabezpečil odfrézovanie  časti cesty a následne opravu svojej práce). 
 
Pri realizácii vodorovných dopravných značení na Dunajskom nábreží a ul. Slobody boli 
zistené vady. Práce pre EUROVIA SK, a.s. vykonal Comorra Servis. Vzhľadom na to, že 
Comorra Servis v týchto prácach nemá dostatočné skúsenosti k dosiahnutiu požadovanej 
kvality, na poslednom kontrolnom dni bolo dohodnuté so zhotoviteľom  zabezpečenie inej 
odbornej firmy na výkon tejto práce .  
 
K zvýšeniu úrovne kontroly kvality prác MsÚ objednal diagnostické merania vozovky u 
Slovenskej  správy ciest Bratislava, Oddelenie diagnostiky vozoviek. O tejto skutočnosti bol 
vyrozumený aj zhotoviteľ. 
Pri preberacom konaní celého diela budú zohľadnené aj exaktné výsledky z diagnostických 
meraní vozovky.  
Meranie  pre samosprávy nie je spoplatnené , teda nenavyšuje náklady stavby.   
 
Treba poznamenať, že pri obnove miestnych komunikácií v Komárne sa jedná o ich opravu 
výmenou obrusnej  vrstvy vozovky,  technológiou odfrézovania hornej vrstvy, nezasahuje sa 
do nosnej vrstvy vozovky a nie je možné odstrániť jej všetky systémové poruchy (napr.  
väčšie nerovnosti, ,,vlnenie cesty,, alebo pôvodné zlé výškové pomery v komunikáciach,  kde 
sú aj zhoršené odtokové pomery vozovky).  
Stav inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácie) v problémových miestach miestnej 
komunikácie sú v priebehu výstavby zvlášť preverené technickým dozorom v spolupráci so 
spoločnosťou KOMVaK – Vodárňami a kanalizáciami mesta Komárna,  a.s..  
 
Na základe výsledkov z preverenia tohto stavu sa spoločne s prevádzkovateľom  rieši, resp.  
vykonajú potrebné práce pre zabezpečenie ďalšieho postupu v realizácii diela. 
 
Treba spomenúť dobrú spoluprácu s Mestskou políciou, ktorých zamestnanci od konca mája 
sústavne vykonávajú uvoľňovanie parkovacích miest a miestnych komunikácií od 
zaparkovaných áut pred stavebnými prácami, aj cez víkendy.  
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Vždy v predstihu pred zahájením prác na miestnej komunikácii prebieha  aj podrobnejšia 
informácia, resp. aj osobná konzultácia s inštitúciami, prevádzkami a s obyvateľmi, ktorých 
užívacie práva budú počas prác priamo dotknuté. V prípade zahájenia prác SPP-Distribúcia, 
a.s. bola jej poskytnutá súčinnosť aj týmto spôsobom.     
  
Na základe týchto konzultácií sú vykonané zo strany MsÚ  aj príslušné opatrenia kvôli  
zníženiu negatívnych dopadov, obmedzení v užívacích právach počas prác obnovy MK 
(napr. vydaním povolení primátora mesta, možnosti parkovať bez náhrady aj na 
spoplatnených miestach počas prác, vydanie kariet na povolenie vjazdu cez priľahlú  
komunikáciu, kvôli zabezpečeniu prístupu k svojej nehnuteľnosti počas prác a pod).  
 
Čo sa týka harmonogramu prác, pôvodný harmonogram musel byť viackrát zmenený a 
prispôsobený k aktuálnej situácii na stavbe vyššie popísanými. Nie sú vylúčené  jeho ďalšie 
zmeny.  O zmenách verejnosť bude včas informovaná mestom.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
O 16:37 hod. prišiel pán poslanec Ing. Peter Korpás.  
 
Počas diskusie poslanci mestského zastupiteľstva žiadali, aby mesto zlepšilo komunikáciu 
s obyvateľmi a prostredníctvom médií častejšie poskytovalo informáciu o priebehu stavbných 
prác. Žiadali urýchlene dokončiť dopravné označenie kvôli bezpečnosti na ul. Eötvösa, a to 
predovšetkým pred základnou školou (dopravné značky, namaľovanie zebru pre chodcov). 
Taktiež žiadali riešiť napojenie Rozmarínovej ulici na ul. bisk. Királya, aby to bola riadna 
križovatka. Na ul. Slobody žiadajú opraviť úroveň cesty, nakoľko voda zatekáva do garáži, 
a taktiež na ul. bisk. Királya obyvatelia hlásili, že kanalizácia je vo veľmi zlom stave, 
a s opravou ciest to nebude vyriešené.  
 
 
O 16:50 hod. prišiel pan poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.  
 
 
/Výsledok hlasovania č.  146 /: 
Návrh na uznesenie k Informatívnej správe o stave obnovy miestnych komunikácií 
v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1487/2017)    
 
 
K bodu č. 23 (pôvodne programový bod č. 20) – Návrh na zrušenie „štátneho podniku 
Mestský národný výbor v Komárne“      TE-1492/2017  a Návrh na zrušenie „štátneho 
podniku Miestny národný výbor v Novej Stráži“      TE-1493/2017 
Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš 
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Návrh na zrušenie "štátneho podniku Mestský národný výbor v Komárne"                
TE-1492/2017 
 
Mestu Komárno dňa 24.05.2017 bola doručená výzva Okresného súdu Nitra, Štúrova 9, 
Nitra č. 29Exre/2531/2017-25, ktorou Mestu Komárno bolo oznámené, že v Obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 256/N je zapísaný Mestský národný výbor 
v Komárne, so sídlom Komárno, IČO: 00 000 174 (ďalej ako „MNV“). Vo výpise z OR je síce 
uvedená právna forma „štátny podnik“, v skutočnosti sa jedná o „drobnú prevádzkareň 
MNV“.  
MNV je zapísané v OR napriek skutočnosti, že podľa § 28 a 31 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) bol 
zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do 
účinnosti zákona o obecnom zriadení patrila podľa osobitných predpisov miestnym a 
mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveruje orgánom štátu. 

 
Podľa § 4 zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 
„Drobné prevádzkarne národných výborov prechádzajú do riadenia obce, 
v ktorej majú sídlo. 

 
Mesto Komárno bolo vyzvané na zosúladenie údajov zapísaných v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra so skutočným právnym stavom. 

 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení do pôsobnosti mestského 
zastupiteľstva patrí aj „l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), 
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov 
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce  
v právnickej osobe“. 
 
Na základe vyššie uvedených sa navrhuje zrušiť Mestský národný výbor v Komárne 
a následne podať návrh na výmaz uvedeného subjektu z Obchodného registra Okresného 
súdu Nitra. Jednou z povinných príloh k podaniu uvedeného návrhu je aj uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Komárne o zrušení „drobnej prevádzkarne“ Mestkého národného 
výboru v Komárne.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  147 /: 
Návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie „Štátneho podniku Mestský národný výbor 
v Komárne“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1488/2017)    
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Návrh na zrušenie "štátneho podniku Miestny národný výbor v Novej Stráži“ 
TE-1493/2017 
 
Mestu Komárno dňa 19.06.2017 bola doručená výzva Okresného súdu Nitra, Štúrova 9, 
Nitra č. 29Exre/2457/2017-13, ktorou Mestu Komárno bolo oznámené, že v Obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 248/N je zapísaný Miestny národný výbor v Novej 
Stráži so sídlom Nová Stráž, IČO: 00 000 166 (ďalej ako „MNV“). Vo výpise z OR je síce 
uvedená právna forma „štátny podnik“, v skutočnosti sa jedná o „drobnú prevádzkareň 
MNV“.  
MNV je zapísané v OR napriek skutočnosti, že podľa § 28 a 31 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) bol 
zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do 
účinnosti zákona o obecnom zriadení patrila podľa osobitných predpisov miestnym a 
mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveruje orgánom štátu.  
Podľa § 4 zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 
„Drobné prevádzkarne národných výborov prechádzajú do riadenia obce, 
v ktorej majú sídlo. 

 
Mesto Komárno bolo vyzvané na zosúladenie údajov zapísaných v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra so skutočným právnym stavom. 

 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení do pôsobnosti mestského 
zastupiteľstva patrí aj „l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), 
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov 
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce  
v právnickej osobe“. 
 
Na základe vyššie uvedených sa navrhuje zrušiť Miestny národný výbor v Novej Stráži 
a následne podať návrh na výmaz uvedeného subjektu z Obchodného registra Okresného 
súdu Nitra. Jednou z povinných príloch k podaniu uvedeného návrhu je aj uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Komárne o zrušení „drobnej prevádzkarne“ Miestneho  
národného výboru v Novej Stráži.  
 
/Výsledok hlasovania č.  148 /: 
Návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie „Štátneho podniku Miestny národný výbor 
v Novej Stráži“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia  1489/2017)    
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej 
na základe schváleného programu rokovania. Nasledujú Interpelácie a otázky. Prosím, 
zahláste sa do diskusie. Dvanásti poslanci sa prihlásili. Prakticky všetci. Slovo má pán 
poslanec MUDr. Szilárd Ipóth. Nech sa páči... 
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K bodu číslo .....  – Interpelácie a otázky 
 
Sz. Ipóth – ..... vážený pán primátor. Chcel by som položiť niekoľko otázok už opakovane. 
Vlastne v spojitosti s týmto som už túto problematiku spomenul zhruba pred pól rokom a 
poznajú ju veľmi dobre aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a tam žijúci obyvatelia. Jedná sa 
o park nachádzajúci sa medzi poisťovňou a stanicou. Je to naďalej kmeňovým miestom 
stretávok neprispôsobivých obyvateľov, ktorý sa tam zabávajú v počte 30-40, jedia a pijú 
tam, obťažujú zamestnancov a pýtajú si peniaze. Naďalej to takto pretrváva je to veru veľmi 
nepríjemné. Popri inom však treba vedieť, že tam pracuje aj moja manželka a miestami je ich 
správanie aj dosť nebezpečné. V tomto by som chcel požiadať o pomoc, aby sa v tom 
postúpili nejaké kroky. Konkrétne pred dvoma alebo troma dňami som tade šiel, a bola tam 
skupina asi 30 ľudí, ktorí boli dosť hluční a žobrú tam peniaze od ľudí. Nasledujúca vec by 
bola tá, ktorú som už spomenul, že v poslednej dobe sa cestu na nábreží Alžbetinho ostrova 
snažia využívať čoraz viacerí ako alternatívu dopravy. Táto cesta je už aj tak v dosť zlom 
stave a dosť úzka, kde sa veľmi ťažko zmestia dve autá. Tam žijúci, alebo vlastníci záhrad 
sa tiež sťažujú, že zo záhrad je čoraz ťažšie prejsť k bazénu cez hrádzu. Chcel by som 
vedieť, aké kroky by sa mohli postúpiť v tejto veci, lebo situácia aj tu začína byť dosť 
nebezpečná. Minule som tade šiel bicyklom a skoro som sa prevalil do bazéna, lebo dve 
autá prechádzali vedľa seba a vôbec nedohliadajú na iných. V tejto veci by som žiadal 
odpoveď. Ďakujem pekne za odpoveď.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Naozaj je to tam veľmi nebezpečné. V uplynulom jeden, 
alebo dvoch  rokoch sme tam mohli vidieť vo vode auto. Je tu zástupca náčelníka a žiadam 
ho, aby v okolí Slovenskej poisťovne a stanice venovali policajti zvýšenú pozornosť a o tomto 
budem žiadať aj hlásenie. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Štefan Bende.   
Š. Bende – ..... ďakujem pán primátor. Ja budem mať dve interpelácie. Pred tým ako by som 
začal svoju interpeláciu by som vlastne prečítal, čo je to interpelácia, lebo sa vždy vynorí, čo 
je to interpelácia a čo otázka. Prečítal by som to. „Interpelácia je verejne položená otázka 
a požiadavka poslancov súvisiacich s činnosťou a kompetencia, aby vedenie mesta 
mestského úradu, hlavného kontrolóra a jednotlivých mestských organizácií. Na interpeláciu 
sa odpovedá priamo na zasadnutí, respektíve ak o to požiada poslanec, písomne v lehote do 
30 dní od predloženia interpelácie.“ V spojitosti s týmto by som chcel povedať len toľko, že 
obidve moje otázky som vyhodnotil tak, že to už nie sú otázky, ale interpelácie. Moja prvá 
interpelácia by smerovala na pána primátora a vzťahovala by sa na to, že na 2. pokračovaní 
33. zasadnutia MZ dňa 01. júna tohto roku som sa v bode Rôzne ozval v spojitosti s jedným 
občanom, ktorý býva na Mederčskej ulici. Jedná sa o pána Karola Nagya a jeho vec už bola 
aj u hlavného kontrolóra. V zápisnici na str. 98 je o tom aj písané. Bol vtedy prisľúb od pána 
primátora, že sa za tou vecou pozrie, ale popýtal som sa na mestskom úrade, ale nič v tom 
postúpené nebolo. Len v krátkosti by som zhrnul o čo sa vlastne jedná. Vo vnútornej časti na 
Mederčskej ulici má Jókaiho divadlo jednu nehnuteľnosť a funguje tam stolárska dielňa. 
Ukázal mi to obyvateľ a je to nahraté ako video aj na mobil, že tam funguje celý deň 
kotúčová píla zhruba 5 m od obytných domov. Je tam taký hluk, že to obyvatelia trpia veľmi 
ťažko. Tento mladý pán bol aj u hlavného kontrolóra, preveril to a podal naspäť, že to nepatrí 
do jeho kompetencie a vrátil to na úrad. Potom sa tým zaoberalo mesto. Vtedy, keď som 
svoju otázku položil, tak moja žiadosť bola tá, že mesto vydalo stavebné povolenie 
dodatočne, teda legalizovalo tento stav. Požiadal som pána primátora, aby ešte pre tým ako 
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vydajú toto rozhodnutie vykonali kontrolu, aká je tam situácia a či je na to základ, aby to 
povolili. Nemám problém s Jókaiho divadlo, ale stolárska dielňa tam do obytného priestoru 
nepatrí, nakoľko tam pracujú s kotúčovou pílou. Žiaľ povolenie bolo vydané dodatočne, tým 
celé legalizovali, ja som sa na to spýtal aj na úrade a preto by som žiadal pána primátora, 
aby to znova celé preverili, lebo obyvateľ uviedol, že možno z toho celého bude aj súdny 
spor, nakoľko v tom nevedel nič postúpiť. Týmto by som požiadal pána primátora, keby mi na 
to odpovedal písomne. Nemusí teraz. Prosím na to odpoveď do 30 dní, čo sa vlastne stalo 
s týmto, keď moja žiadosť odznela ešte 01. júna. Čo sa s tým vlastne stalo a či sa niekto za 
tým pozrel. Ďakujem pekne. To je moja prvá interpelácia. Moja druhá interpelácia je veľmi 
čerstvá, je dnešná. Chcel by som sa spýtať a táto moja interpelácia smeruje na pána 
primátora. Myslím si, že dnes každý obdržal zo sekretariátu email, pozvánku na akciu, ktorá 
bude 17. októbra, ale do 13. treba upresniť, kto sa chce zúčastniť na tejto akcii. Myslím si, že 
táto pozvánka prišla od Slovenskej správy ciest. Toto bolo rozposlané všetkým poslancom, 
aby sa zahlásili, lebo len tak sa tam možno zúčastniť, nakoľko tam bude Viktor Orbán, 
maďarský prezident, ako aj Róbert Fico, predseda vlády SR, myslím si za prítomnosti 
ochranky. Preto tam možno prísť len po predložení pozvánky. Ja som sa hneď zahlásil, ale 
dostal som hneď odpoveď, že zahlásiť sa nemám na úrade, ale jednotlivo každý poslanec na 
ten email, ktorý je tam uvedený. Ja si to neviem predstaviť, že to takto funguje na základe 
protokolu. Potom si neviem predstaviť, ako budú poslanci vyrozumený jednotlivo pozvánkami 
na adresy, alebo neviem akým spôsobom ich potom dostanú. Podľa by bolo racionálnejšie aj 
z hľadiska mesta, keby všetci poslali svoje odozvy na mesto a úrad ich po zhrnutí odoslal 
ďalej Slovenskej správe ciest. Z tohto celého si myslím, že mesto si myslelo, že nikto z nás 
nepríde, preto to nebude robiť takto. Neviem aká je komunikácia poslancov a úradu, ale 
chcel by som sa spýtať pána primátora, prečo je to takto. Žiadal by som na to odpoveď pána 
primátora ešte teraz, že prečo to bolo takto riešené, aby sa poslanci zahlasovali jednotlivo na 
túto uvedenú adresu, ktorá je uvedená v pozvánke. Ďakujem.       
L. Stubendek – ..... ďakujem. Na toto by som odpovedal hneď. Túto pozvánku sme naozaj 
obdržali predvčerom od Slovenskej správa ciest, že sa môže zahlásiť určitý počet poslancov 
a zamestnancov úradu. Vopred žiadali prítomnosť primátora a vedúceho stavebného úradu 
a aj nás zapísali. Ale môže sa zapísať ešte 5-7 poslancov, respektíve stanoviť aj z úradu. My 
sme na to hneď reagovali a dali sme návrh, aby v každom prípade tam boli dvaja 
viceprimátori, prednosta, respektíve nakoľko v tejto práci veľa odviedla, tak aj vedúca 
Odboru rozvoja. Do počtu to vychádzalo ešte tak, že sú zapísaný všetci predsedovia komisií, 
ktorí sa môžu zúčastniť. Zapísali sme tam ľudí do počtu, a dnes ráno nám aj potvrdili zoznam 
účastníkov. Toľko sa to v tom dalo postúpiť. Každému odošlú pozvánky.  
Š. Bende – ..... (nie je počuť zvukový záznam) ..... zo sekretariátu nám však bolo uvedené, 
že každý sa má zahlásiť sám. Žiadal by som poslať email každému, že to už mesto avizovalo 
a aby sme hneď vedeli, kto sa tam zúčastní, aby sa potom nezahlasovali jednotlivo poslanci, 
ktorých meno mesto nezahlásilo. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ..... pozrieme sa za tým, môže tam byť nejaké nedorozumenie. Ďakujem 
pekne. Na prvú interpeláciu by som reagoval len jedným slovom. Vzhľadom na to, že divadlo 
patrí do kompetencie samosprávneho kraja, som túto problematiku naznačil hlavnému 
kontrolórovi NSK, ktorý sa touto problematikou aj zaoberal. V krátkosti len toľko. Slovo má 
pán poslanec Peter Korpás.  



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  100  

P. Korpás – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážení poslaneckí kolegovia. Chcel by som 
sa vyjadriť v takej veci, že sa na mňa obrátilo telefonicky viacej vedúcich a riaditeľov 
príspevkových a mestských organizácií o pomoc a to v takej téme, že mesto údajne 
rozviazalo ich zmluvu o riadení IT s firmou Novitech, a chceli by zaviesť nový informačný 
systém, ktorý tak isto pochádza od firmy CoraGeo, tak ako mestský informačný systém. To 
považujem za logické, aby mestské organizácie mali taký istý informačný systém ako mesto, 
lebo je to z viacerých hľadísk jednoduchšie. Čo sa mi nepáči je to, že je to nápad na 
poslednú chvíľu. Tak ako to vidím, vedúci mestských organizácií sú v dosť panickej situácii. 
Neviem ani to, či bolo vypísané verejné obstarávanie na tento softvér, lebo ja som to nevidel. 
Keď áno, tak by som žiadal o upresnenie presne kedy bolo a celý jeho priebeh. Považujem 
za dosť krkolomnú atrakciu to, že ešte ani v meste nefunguje v plnej miere informačný 
systém a aj o tomto by som žiadal upresnenie, kedy bude tento systém fungovať v plnej 
miere. Považujem za dosť odvážne aj to, že na meste to ešte nefunguje v plnej mier, lebo je 
ešte stále nejaký problém s prenosom údajov, že kto bude vedieť garantovať pre mestské 
organizácie a školy, že ich údaje budú konzistentne prevedené 01. januára, budú poučený 
spotrebitelia a ako si to mesto celé predstavuje. O tomto by som chcel dostať presné 
informácie a nakoľko môj kolega Bende prečítal, čo je vlastne interpelácia a treba na ňu 
odpovedať hneď teraz tu, preto by som žiadal na to odpoveď priamo tu na mieste. Ďakujem 
pekne.   
L. Stubendek – ..... v poriadku. Ďakujem pekne. Pán prednosta, nech sa páči. 
T. Fekete – ..... keď sa dobre pamätám, tak táto téma už odznela, ale chcel by som napraviť 
to, čo povedal pán poslanec. Nie mesto odstúpilo od zmluvy, ale firma Novitech v priebehu 
mesiaca, zhruba koncom augusta zahlásila, že neobnoví s nami ročnú zmluvu upgrade, lebo 
nie je ich záujmom a ich biznisom, aby viedli účtovníctvo pre mestá a samosprávy. Teda nie 
mesto vypovedalo zmluvu, ale podnik Novitech, poskytujúci služby. Museli sme v tom niečo 
postúpiť, preto sme si zavolali vedúcich svojich subjektov a sadli sme si s nimi toto celé 
prekonzultovať s tým, že ďalšie kroky závisia od toho, ako sa bude verejné obstarávanie 
vyvíjať, lebo ešte nebolo. Verejné obstarávanie je v priebehu. Vedenie mesta to neberie len 
na úrovni nápadu, ale je v núdzovej situácii a hľadáme na to nejaké riešenie. V plnej miere 
s vami súhlasím v tom, že je celkom logické a racionálne to, že mestské organizácie fungujú 
s takým istým informačným systémom ako mesto, čo vlastne vie zabezpečiť to, aby to 
fungovalo ako konsolidovaná jednotka. To znamená, že by sa veľmi zjednodušil prenos dát, 
účtovníci nemusia rozposielať také či onaké hlásenia, všetko sa môže transparentne 
zverejniť na webe. Môžeme ako vzor uviesť mená miest Levice, Poprad. Na webovej stránke 
týchto miest možno otvoriť rozpočet zvlášť, teda jednotlivo položkovite sú uvedené školy, tak 
aj mestské organizácie. Toto je naším cieľom. Ako sa však ukončí verejné obstarávanie 
nemožno vopred predpovedať. Aj v tom súhlasím s vami, že momentálne nefunguje na 
100% zavedený informačný systém na meste, vedenie mesta pracuje veľkým úsilím na tom, 
aby sme tento problém preklenuli a vyriešili. Sme vo finiši. Chvála oddanosti zamestnancov 
sa podarí ešte počas problémov ich aj vyriešiť, čo by mohlo zdržiavať konečné zavedenie 
tohto systému. Aj v tom súhlasím, že je to odvážny krok a vedel by som to prirovnať k tomu, 
že počas kartovej hry 21 keď máme 19, tak si ešte vyžiadame kartu. Zhrnutím len toľkoto. 
Poprípade keby mal niekto nejaké technické otázky, tak by poprosil kolega Dobiho, lebo on 
by vedel v tom niečo povedať.       
L. Stubendek – ..... poprosím Ing. Dobiho..... 
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R. Dobi – ..... ďakujem za slovo. Čo sa týka spoločnosti CoraGeo a tejto odvážnosti, že 
máme odvahu pustiť sa do niečo takého. Bolo samozrejmosťou osloviť vedenie spoločnosti 
CoraGeo, a prebiehali rokovania, či táto firma prijme túto úlohu. Čiže to nezáleží na meste, 
ale na spoločnosti, či vezme túto úlohu na seba. Sľúbili, že tak ako v prípade mesta, všetko 
urobili pre fungovanie systémov, a to isté urobia aj pri našich inštitúciách. Naše organizácie 
budú oveľa v ľahšej situácii, lebo čo sa týka účtovníctva, nie je veľa údajov, ktorých je 
potrebné preniesť. Účtovníctvo bude uzavreté s týmto rokom, a len tie záverečné údaje 
z účtovníctva sa prenesú do nového systému. Čiže pri nich nebude to trápenie, čo bolo pri 
prenesení údajov mestského úradu, že tie údaje bolo potrebné nejakým spôsobom vytiahnuť 
a preformátovať. V prípade mestského úradu presne táto transformácia údajov robila 
problém. Pán poslanec by mohol vedieť, že dve systémy nikdy nie sú rovnaké. Dva 
programy, ktoré boli doteraz, mali filozofiu, a tento nový má inú filozofiu, a prevod dát 
neprebieha takým spôsobom, že z tohto okienka prekopírujem dáta do nového okienka, lebo 
nie je isté, že tie okienka sú rovnaké. Toto všetko sa musí vyriešiť v prípade úradu. Priebeh 
celkom pekne napreduje. Ale ako hovorím, tieto problémy by sa nemali vyskytnúť v prípade 
škôl. Údaje, ktoré budeme my alebo budúca firma pretransformovať, sú údaje týkajúce sa 
odboru správy majetku, tam to by nemalo byť problematické, to budú vedieť vyriešiť. Čo sa 
týka miezd, môžem povedať, že aj v prípade mestského úradu to prebehlo celkom 
jednoducho, a neboli tam vážne problémy. Takže... 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. 
P. Korpás – ..... mohol by som ešte niečo povedať? 
L. Stubendek – ..... áno, ale len v krátkosti, aby sme vedeli pokračovať ďalej.  
P. Korpás – ..... veľmi dobre viem, z čoho pozostáva konverzácia dát, čo som vlani v apríly 
aj pánovi primátorovi povedal a aj som ho upozorňoval na tieto nebezpečenstvá, ktoré sa 
bez výnimky aj potvrdili. Je to žiaľ takto. Druhá vec. Vedúci organizácií sú zodpovední za 
fungovanie inštitúcií. Teda keď nebudú vedieť začať pracovať s novým systémom 01. 
januára, tak kto potom vezme na seba zodpovednosť? Nasledujúca vec. Napríklad Comorra 
Servis, kde keď dobre viem, tak je 20 úsekov, 70 zamestnancov a keď dobre viem, tak plno 
aktivít. Nemyslím si, že bude také jednoduché prevedenie dát, ale niekto to musí garantovať. 
Vlastne je to úplne jedno, kto za to bude ručiť, ale niekto musí, lebo v opačnom prípade budú 
za to zodpovedať vedúci jednotlivých príslušných inštitúcií, ktorí bez tohto zavedenia nebudú 
vedieť začať pracovať. Druhá vec je tá, že už niekoľko vedúcich sa skontaktovalo so 
spoločnosťou Novitech a zaujímavým spôsobom im povedali, že je ich záujmom pokračovať. 
Preto je to veľmi zaujímavá a pokým nebudem vidieť to odstúpenie od zmluvy, tak sa v tom 
neviem vyjadriť. Túto informáciu som obdžal len včera, že firma Novitech má naďalej 
v záujme pokračovať. Ďakujem pekne.     
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Treba sa za týmto pozrieť. Slovo má pán poslanec 
Attila Horváth.  
A. Horváth – ..... Ďakujem pekne. Chcel by som sa pridružiť k skoršiemu príspevku Szilárda 
Ipótha v súvislosti so správaním bezdomovcov a neprispôsobivých občanov. Chcel by som 
interpelovať pána primátora v tom, že pod oknami Radnice mestského úradu sa veľmi 
veľakrát zhromažďujú. Poviem úprimne nie len mne veľmi prekážajú, ale aj viacerým 
rodičom, ktorí by radi strávili svoj voľný čas na námestí a tu vysedávajú. To, že ako vyzerajú 
je časť a vďaka ich tragickému osudu. Nezabúdajme však na to, že títo ľudia sú 
potenciálnymi nosičmi rôznych chorôb ako svrab, hepatitis a iné, ktoré by som ďalej mohol 
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vymenovávať. Chcel by som vás požiadať, aby sme proti tomu niečo postúpili. Neviem aké 
sú na to možnosti, ale bolo by dobré v tom niečo postúpiť, lebo skôr či neskôr nebudeme 
centrom pre turistov, lebo takto ich odradíme od toho, aby navštívili naše centrum. To by 
bola moja prvá interpelácia. Moja druhá interpelácia by bola ohľadom parkovania na 2. 
sídlisku, v okolí inštitúcie Náruč, domova pre starších. Na jar chcel majiteľ inštitúcie, pán 
Lengyel vybudovať na vlastné náklady v okolí inštitúcie Náruč 34 parkovacích miest, na ktoré 
nedostal zo strany MZ podporné stanovisko. Viacej mojich kolegov bolo proti tomu, že aké je 
poburujúce, že súkromný podnikateľ chce podporujúc svoje podnikanie vybudovať na vlastné 
náklady parkovacie miesta. Dnes so sa rozprával z majiteľom, ktorý zamestnáva 50 ľudí, 
pomáha odkázaním ľuďom, ktorým uľahčuje každodenný život. Je pravda, že aj on má z toho 
osoh, ale myslím si, že by sa mesto malo zamyslieť nad tým, že keď už niekto chce do tohto 
vložiť svoje vlastné peniaze na vybudovanie parkovísk, z ktorých 5 miest by na nonstop 
vyhradil pre seba, max. 10 ďalších miest z 34 od 06.00 hod. do 18.00 hod. pre inštitúciu. 
Mesto by sa malo zamyslieť nad tým a bolo by to byť samozrejmou povinnosťou poslancov, 
aby to schválili a napomáhali mu v tom, keď už vybuduje parkoviská z vlastných nákladov 
a neodvolávať sa na také dôvody, že zabuduje zelený priestor. Keď si niekto dá tú námahu, 
aspoň ten, kto to neodsúhlasil a pozrie sa, na aké pásmo zelene sa odvolával tak môže 
vidieť, že to je všetko, ale nie zelený priestor. Poprosil by som, keby bolo možné, tak aby sa 
v tom postúpili znova nejaké kroky. Ďalej by som chcel referovať o jednej fatálnej chybe, 
ktorá sa stala v lete. Na moje nešťastie som bol prechodne v Kolárove smerom do Komoče 
a prechádzal som cez ich most nad riekou Váh. Pozrel som sa doprava a chytal ma záchvat 
plaču. Kolárovo je časťou Komárňanského kraja, jedným malým mestečkom. Neviem za 
akých zázračných možností našlo ten spôsob a príležitosť na to, aby túto časť vedeli 
udržiavať kultúrnym spôsobom. Je tam volejbalové ihrisko aj pieskové pobrežie. Tu je to 
všetko dané, len to neviem realizovať, pretože sa vyhovárame na to, že sú to povodňové 
zóny a oblasti a preto tam nemožno nič robiť. Poprosím vás nehľadajme vždy len to, čo 
nevieme urobiť, akými výhovorkami vieme preškrtnúť inovácie, pokúsme sa už 
konečne perspektívne a progresívne premýšľať. Ďalej dve veci. Kasína. Pomaličky sa z nás 
stane Las Vegas. Viem, že aj MZ Bratislavy sa v tom pokúsilo urobiť nejaké kroky a myslím 
si, že aj úspešne. Nemyslím si, že by bolo pre mesto negatívne, keby sme brzdili 
rozširovaniu sa kasín. Nemyslím si, že toto bude napredovať dobrým smerom. Posledná je 
v spojitosti s rekonštrukciou Palatínovej ulice. Poprípade by sme sa mali zamyslieť nad tým, 
že centrum mesta by mal byť čo najviac zaujímavý pre turistov, a aby sem radi chodili aj 
obyvatelia. Mali by sme sa zamyslieť nad zavedením jednosmernej prevádzky. Myslím si, že 
by to boli významné kroky k tomu, aby centrum mesta znova ožil. Ďakujem.        
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Myslím si, že pán náčelník si poznačil pripomienky 
ohľadom sociálne odkázaných a neprispôsobivých občanov. Okolie Mŕtveho ramena sa 
postupne vyrieši. a pri Váhu sa tzv. Špic dostal do vlastníctva mesta. Prebehlo aj rokovanie 
s Vodohospodárskym podnikom, že aké verejné kúpalisko by sa tam mohlo vybudovať. Je to 
všetko v štádiu rokovania. Ostatné sme si všetko poznačili. Ďakujem pekne. Slovo má pán 
poslanec Imre Andruskó.   
I. Andruskó – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja by som tiež chcel interpelovať 
pána primátora v niekoľkých veciach. Moja prvá otázka by bola, či súkromná umelecká škola 
dostala povolenie na prevádzku od pána primátora, že môže oficiálne fungovať so sídlom 
v meste Komárno. Na toto by som chcel dostať odpoveď slovne, a keď môžem tak aj 
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písomne. Druhá vec je tá, že pán primátor je na základe zákona náčelníkom mestskej 
polície. Chcel by som sa spýtať na to, aká je tam štruktúra vedenia, lebo ako som videl 
v štatúte videl, je tam jeden náčelník a jeden zástupca náčelníka. Ja keď dobre viem, tak je 
jeden náčelník a dvaja zástupcovia. Chcel by som dostať slovne odpoveď aj na toto, ako sa 
to celé vyvinulo, ale poprípade odpoveď aj písomnou formou. Pri informačnom systéme by 
som sa pridružil k pánovi poslancovi Korpásovi, lebo naozaj má pravdu. Už aj minule som 
upozornil na odpadové hospodárstvo, dane za nehnuteľnosť. Odznelo aj to, že nie sú cash 
flow problémy. Nie sú len preto, lebo som si pozrel investičný plán a tak ako to aj minule 
odznelo, z 1.208. tis. eur do konca júna, teda 30. júna bolo vyplatených 68 tis. eur. Zo je 
z celých investičných výdavkov čerpanie vo výške 5,6%, teda ešte 95% nebolo vyčerpaných, 
lebo keby boli časovo úmerne čerpané, tak by boli problémy. To, že dane za nehnuteľnosť 
a komunálny odpad nevedeli včas vytlačiť, súvisí aj s novým informačným systémom. Aj na 
toto by som žiadal pán primátor odpoveď, ako to bude do konca roka vybavené. Druhá vec je 
čistota. Teraz musíme parkovať vonku, lebo Ul. Biskupa Királya je ťažko prístupná. 
Zaujímavým spôsobom zisťujem, že sa tu rozprávame o turizme a ako som pozeral, pred 
Hotelom Európa je parkovisko a na troch, alebo štyroch miestach parkovacích miest boli 
dva-tri týždne rozbité pivové fľaše. Pýtam sa, nie je nikto kto by to za dva-tri týždne 
pozametal? Tie fľaše tam boli rozbité v centre mesta tri týždne, a preto žiadam pána, aby na 
to dohliadol, lebo ja som to tri týždne sledoval a je zarážajúce, že to nikto nesleduje, 
nedohliada na to a nikomu nezavadzalo. Nasledujúca vec by bola tá pán primátor, že som 
ešte nedostal odpoveď na audit, ktorú by som žiadal písomnou formou. Povedal som to aj 
vtedy ako aj hlavný kontrolór konkrétne na túto vec, že keď nie je na to rozpočtová položka, 
a je vyplatená, tak je to protizákonné. Chcel by som sa spýtať na toto a žiadal by som na to 
pán primátor aj písomnú odpoveď, že kto to žiadal a kto dal na to povolenie, aby bol 
vyplatený audit v spojitosti s verejným osvetlením v hodnote 18.500,- eur. Toto by som žiadal 
aj písomne, že ako to celé bolo. Ďalšia vec je tá, že keď dobre viem pán primátor, tak mi sme 
sa dohodli tak, že každé tri mesiace dostaneme správu o situácii na 2. sídlisku. Znova ma 
vyhľadalo niekoľko obyvateľov, že po kľude sa znova začínajú problémy. Chcel by som 
vedieť, aká je teraz situácia na 2. sídlisku, lebo pomaly už 4 mesiace sme ohľadom situácie 
nedostali žiaden materiál. Aj na toto by som žiadal odpoveď písomne. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Na čo žiadal pán poslanec odpovede písomne, tak 
samozrejme ich aj obdrží. Keď dobre viem, tak sídlo súkromnej umeleckej školy je mimo 
územia Komárno, a ja som nedal zvlášť povolenie na to, aby mali sídlo tu. Majú tu iba sídlo 
pôsobenia, o tom aj viem, ale nakoľko ma zaväzujú platné právne predpisy, tak ja som 
nevydával žiadne povolenie na sídlo. Pôsobia však tu, v určitých súkromných objektoch. 
Ďalej mestská polícia. Keď bol schválený náčelník mestskej polície v osobe Alexander Tóth, 
tak boli pridružený a schválený dvaja zástupcovia. V Štatúte je naozaj momentálne tak, že je 
uvedený iba jeden zástupca náčelníka, ale treba to prepísať. Situácia si so sebou v Meste 
Komárno priniesla to, že boli zvolený dvaja. Vedy boli aj tie najväčšie problémy ohľadom 
situácie na 1. a 2. sídlisku, a preto sme sa zhodli na tom, že prácu mestskej polície musíme 
posilniť dvoma zástupcami. Na ostatné dostanete odpoveď písomne. Slovo má pán poslanec 
Károly Less.  
K. Less – ..... ďakujem za slovo. 
L. Stubendek – ..... prepáčte, ešte niečo? 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  104  

I. Andruskó – ..... keď v Štatúte figuruje 1+1, tak to nemôže byť 1+2. Na základe čoho to 
bolo potom postúpené?       
L. Stubendek – ..... je to oprávnené. 
I. Andruskó – ..... pán primátor, takto treba predložiť zmenu Štatútu. Prepáč pán primátor, 
ale takto to nemôže fungovať, že je platný Štatút, na základe ktorého funguje mestská polícia  
a polícia nedodržuje svoj vlastný Štatút. Ďakujem. 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Károly Less.  
K. Less – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Mal by som tri interpelácie. Prvá by sa 
týkala sobášnej siene, na ktorú by som od teba žiadal odpoveď v každom prípade. Stalo sa 
totiž to, že miestnosť za obradnou sieňou je v priebehu rekonštrukcie. Neviem či ešte stále, 
ale to, že to trvalo dva-tri mesiace, je podľa mňa trocha zarmucujúce. Väčšina sobášiacich 
prichádza práve odtiaľ, kde sa vlastne na obrad prichystá. Niekedy sa jedná o jedinečné 
obrady a vtedy je veľmi dobré si premyslieť tieto veci v sebe. Keď dobre viem, tak bude 
svadba, ktorá bude prebiehať v anglickom jazyku, kde bude nevesta je japonského pôvodu 
a ženích z Komárna. Neviem či by sa táto miestnosť nevedela dať rýchlo do poriadku, lebo 
nechcem vynášať ten prach, ktorý sa tam nakopí do obradnej siene. Keď sme už tu, tak ma 
požiadala partnerka Róberta Králika, že ten papier, na ktorom je recitácia je jednom nosníku, 
ktorý pochádza ešte z čias Československa. Aj to by sa už malo vymeniť. Jedná sa o max. 5-
10 eur položku, ktorú by bolo potrebné čo najskôr vymeniť. To by bola obradná sieň. Druhá 
vec sa spája s parkovacím systémom. Tu už Imre Andruskó spomenul jednotlivé chyby, 
týkajúce sa parkovacieho systému. Chcel by som ešte upozorniť na to, že ten parkovací 
automat nevydáva lístok v maďarskom jazyku, a spôsobuje to aj problémy pre zahraničných 
turistov. Keď dobre viem, tak neprejde ani jeden deň, aby nemuseli požiadať nejaké pomoc, 
aby mohli parkovať. Takže keď tento parkovací systém prináša mestu len 20 tis. eur, tak to 
celé nemá a význam a radšej to zrušme, vytvorme tam parkovacie miesta a dajme ich radšej 
podnikateľom, a dôchodcovia vyriešia ten problém skôr, ako tento nešťastný parkovací 
systém. Moja tretia interpelácia by bola trocha vážnejšia. Ešte vopred konštatujem, že nie ja 
by som chcel byť ten pastier, ktorý volá vlka, napriek tomu ma však znepokojuje ten priebeh, 
ktorý sa deje vo svete, a to je migrácia. V spojitosti a týmto by som chcel povedať toľko, že 
zoskupenie V4 sa trocha oslabilo. Vieme aj to, že slovenský premiér žmurká trocha na západ 
napriek tomu ako hovorí, že by rád patril do jadra Európy. Jadro je podľa mňa stredná 
Európa, ale podľa neho Francúzsko a Nemecko. Francúzsko a Nemecko ho čakalo 
s otvorenou náručou. Dozaista budú pre toto od neho niečo očakávať a toto očakávanie, 
pravdepodobne to bude tak, že Slovensko bude musieť prijať migrantov. To vo mne vyvoláva 
pocit obavy. Aj takto si myslím, že mesto Komárno nie je srdcovou záležitosťou slovenskej 
vlády a považujem za pravdepodobné, že keď ich sem nasťahujú, tak to nebude na severnú 
časť Slovenska, ale na južnú, poprípade nedajbože do nášho mesta. Chcel by som sa spýtať 
na to, či by sme voči tomu vedeli konať nejako preventívne. Aby som túto celú problematiku 
nezvalil na vaše vedenie, tak som sa za týmito vecami pozrel. Pevne dúfam, že takéto 
problémy nebudú, ale môže sa stať. V žiadnom prípade by som nechcel, aby tu boli migranti, 
nechcel by som aby tu vládol zákon šária, alebo aby sem poprípade postavili mešitu. Keď 
dobre viem, tak v tomto prípade nemôže byť reč o VZN, lebo táto otázka nesadá do 
kompetencie mesta, lebo je to v prenesenej štátnej kompetencii, správe. Zdržiavanie sa 
cudzincov zdržiavajúcich sa na území Slovenska tiež spadá do štátnej kompetencie, a nie do 
kompetencie samospráva, preto sa jedná o otázku spadajúcu mimo rozhodovania 
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poslancov. Viem aj to, že v Článku 24 Ústavy SR je uvedené, že zabezpečuje slobodu 
náboženského vyznania a viery. Vo mne to aj tak vzbudzuje obavy. Keď už vieme spoločne 
niečo postúpiť, aby sme tomu vedeli preventívne zabrániť, tak vás prosím, aby sme sa 
schopili a spoločnými silami niečo voči tomu urobili. Podľa mňa je to pre budúcnosť reálne 
nebezpečenstvo. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Myslím si, že poslednú otázku sme si vypočuli 
a zamyslíme sa nad ňou. K predchádzajúcemu diskusnému príspevku by som chcel dodať 
len toľko, že si nemyslím, že by mal slovenská vláda, respektíve predseda vlády nejaké 
odsúdeniahodné názory voči Mestu Komárno a južným častiam, veď aj toho času, keď tu bol 
primátor Tibor Bastrnák, tak tu bol na návšteve predseda vlády, a príde aj teraz z príležitosti 
poklepkávania základného kameňa Nového mosta medzi dvoma mestami Komárno. 
Budeme sa aj naďalej snažiť, aby sme to využili a vhodnou komunikáciou sa na neho aj 
obrátili. Toto však otvára iné problémové kruhy. Otázka čiernej listiny je momentálne tiež 
diskusnou otázkou parlamentu. Prepáč, ktorá bola ešte? Aha, sobášna sieň. Miestnosť za 
sobášnou sieňou bola v takom nehodnom stave, že sa tam už viacerí potkli. Podlaha, 
maľovanie, okná sú momentálne počas obnovy, aby boli potom v primeranom stave. 
Momentálne je na vhodnú prípravu zabezpečená malá zasadačka, aby sa tam kľudne dalo 
prezliecť. Túto miestnosť sa pokúšame obnoviť z vlastných zdrojov. Bude tam vymaľované, 
okno je tam už vymenené, kachličkujú kúpeľnú miestnosť, lebo táto miestnosť musí byť 
hodná. Táto miestnosť bude postupne dokončená, keď sa počasie trocha zhorší a vtedy sa 
naši odborníci nasťahujú dovnútra a práce budú dokončené. Museli sme sa toho chopiť 
a začať práce, lebo počas dlhých rokov si to odžilo. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec 
Zoltán Benyó.  
Z. Benyó – ..... ďakujem pekne. V prvom rade musím povedať, že nie je mojím zvykom 
interpelácia, preto za tie dva roky ako som poslancom, som nikdy túto príležitosť nevyužil. 
Teraz sa však tejto príležitosti chopím, pretože za uplynulé dva týždne som sa zúčastnil 
spoločne s JUDr. Hortai na dvoch zasadnutiach Rady škôl. Jedna bola na Ul. s VJM ul. 
mieru a druhá na MŠ K. Kacza. Po vypočutí si tých problémov som sa rozhodol tak, že    
poviem svoj názor, a nakoľko tu dnes nie je JUDr. Hortai, tak ja sa toho aj chopím. V prvom 
rade by som sa obrátil na pána primátora, ako majiteľa, ktorý je najväčším gazdom škôl 
a škôlok prevádzkujúcich na území Mesta Komárno, aby sme sa snažili čo najskôr nájsť 
riešenie na niekoľko problémov. V prvom rade by som vás informoval i situácii. Na Ul. s VJM 
ul. mieru už viacej rokov funguje za nie veľmi optimálnych podmienok výukový bazén, ktorý 
bol toho času zapísaný ako veľmi úspešný. Dokonca ho v tomto roku ani nevedia 
prevádzkovať, lebo chýba realizovanie určitých technických podmienok, ako aj povolenie od 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ja to nepovažujem za najšťastnejšie hlavne 
vtedy, keď ešte nefunguje ani krytá plaváreň. Povedzme toto je ešte postrádateľné, ale 
postupe sa v priestoroch školy kazia aj vodovodné a kanálové siete, a tým zápasia ustavične 
so zlomenými potrubiami. Riešenie týchto problémov by si však vyžadovalo už urgentnejšie 
riešenie. Avšak situácia na MŠ Komármi Kacza je však ešte akútnejšia, pretože .....  
L. Stubendek – ..... prepáč, ale ktorá škôlka je to? 
Z. Benyó – ..... sedmokráska. 
L. Stubendek – ..... v poriadku, lebo na tej ulici sú dve.  
Z. Benyó – ..... táto škôlka je hodná svojho mena, pretože všetko má krásne, okrem jednej, 
a to je odvedenie odpadovej vody. Nakoľko je tam dosť veľké množstvo prasknutia potrubí, 
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tak tam trocha zapácha. Nevedia však s tým nič urobiť, lebo sa to už nasiaklo do stien 
budovy. Za uplynulé tri týždne boli nútený 3x prerušiť prevádzku škôlky kvôli určitým 
technickým problémom. Tak ako som aj v spojitosti s cestami spomenul, museli aj dnes vyjsť 
zo spoločnosti KOMVaK, aby odstránili takúto poruchu hlavného uzáveru. Avšak niekoľko 
problémov si vyžaduje okamžité riešenie, práve preto by som žiadal pána primátora, aby 
sme našli riešenie na odstránenie týchto problémov, ktoré ohrozujú prevádzku škôlky 
a nájdime ešte nejaký zdroj z tohto rozpočtu, tak ako sme to postúpili aj v prípade Zariadenia 
pre seniorov. Tuto je to aspoň tak dôležité pre mňa, ale podľa mňa aj pre ostaných. Nakoľko 
teraz prebieha proces skonštruovania budúcoročného rozpočtu, ja osobne podporím snahu 
vedúce odboru aspoň v tom, aby sme vytvorili jeden účelný fond na opravu týchto už 
stanovených problémov v poradí závažnosti, ktorý by sa mohol budúci rok využiť len na tento 
cieľ. Ďakujem pekne.      
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. O tomto probléme na škôlke vieme, riešili sme okamžite 
čo sa len dalo, aby škôlka mohla prevádzkovať. Pán vedúci odboru, prosím ťa, aby si načrtol 
momentálnu situáciu na škôlke. Poprosil by som pre neho jeden mikrofón.  
J. Bajkai – momentálne situácia je taká, že ide o problém z predchádzajúcich dvoch troch 
týždňov, kde korene stromu už úplne zarástli kanalizáciu, a už sa to nedá vyčistiť. Čiže celú 
tú časť kanalizácie treba vnútorne prečistiť, prípadne riešiť to novými časťami, aby 
zamestnanci školy mohli tie toalety znovu používať. Preto nastala vtedy tá strata tých dvoch 
dní. Jedným náhradným riešením je to, že používajú zatiaľ toaletu v suteréne, čo znamená, 
že učitelia musia z poschodia ísť dole, a potom deti tam nechávajú bez dozoru, čo je dosť 
nebezpečné. Druhý problém, ktorý sa objavil včera. Najprv začal kvapkať kohútik, ktoré 
chceli vymeniť, preto uzavreli uzáver pre prívod vody v priestoroch škôlky. Už vtedy prasklo 
potrubie. A potom keď prišli z KOMVaK-u, oni pochodili takisto. Keď oni chceli uzavrieť 
hlavný uzáver pre prívod vody celej škôlky, tak to zase zapríčinilo prasknutie potrubí. Túto 
chybu sa podarilo odstrániť dnes do 12 hodiny. Každopádne tú predchádzajúcu chybu ešte 
by bolo potrebné odstrániť do volieb, lebo aj v tých priestoroch by sa mali konať voľby.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Samozrejme treba na to dohliadnuť. Je nejaký problém? 
V poriadku, ďakujem Slovo má pán poslanec Tibor Bastrnák. 
T. Bastrnák – ..... ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi 
primátorovi za to, že pri aktuálnej príprave prác a ceremónii Nového mosta si myslel aj na 
mňa, veď vie veľmi dobre, že tých veľa ľudí, ktorých berieš so sebou poznamenajúc, urobili 
veľmi veľa pre to, ja však nič. Hovorím to len preto, lebo ja som si v tomto meste zvykol na 
to, že keď sa rozdáva smotana tak sme viacerí, ale keď prd, tak ostávam na to len sám. 
Ďakujem. Mám tri interpelácie. Prvá je tá, že by som naozaj chcel, čo som už viackrát aj 
povedal, aby sa pozvánky rozosielali v skoršom termíne. Možno ja som iba jeden ten 
nešťastník, ktorý ich dostáva oneskorene. Je to však veľmi nepríjemné, keď jeden alebo dva 
dni pred zasadnutím MZ dostávam 20-24 bodové materiály. Viem, že kvôli svojím 
parlamentnej zaneprázdnenosti tu neviem byť stále, ale napriek tomu by som sa veľmi rád 
informoval, o čom bude prebiehať rokovanie zastupiteľstva. Preto by som bol veľmi rád, keby 
sme to už obdržali, obdžal v piatok, ale keď je to možné tak načas. Toto by bola prvá vec. 
Ďalšia vec Štruktúra úradu, ktorú by som už konečne veľmi rád videl, a nie len na základe 
povestí, ktoré kolujú a ktoré nemám rád, preto by som to radšej objasnil. Na toto som sa 
spýtal už viackrát, ale ani vtedy sme na to nedostali presnú odpoveď. Naozaj by som si 
pozrel najnovšiu verziu so všetkými číslami. Nie sú potrebné mená, len čísla a aj to, keď si 
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nastúpil na úrad, lebo kolujú všelijaké povesti. Tieto však vieš objasniť jedine vtedy, keď to 
budeme vidieť a bude nám to jasné. Vtedy sa nebudeme odvolávať na staré čísla. Tretia 
interpelácia, alebo otázka by bola, že som ťa pán primátor interpeloval už viackrát 
v tom, že aké sú vnútorné predpisy, alebo smernice, na základe ktorého riadite tento 
úrad, a na základe toho aj toto mesto. Vždy som dostal bezvýznamné odpovede, takže po 
dlhom čase sa o to znova pokúsim. Práve minule v jednom svojom diskusnom príspevku 
niektorí viceprimátor niečo spomenul, a odvolával sa na vnútorné predpisy. Preto by som ich 
konečne veľmi rád videl rekapitulované, a nie tak, že sú tam alebo tam na webovej stránke 
mesta, kde ich nájdem. Žiadam ich zhrnuté, aby som videl ktoré sú tie predpisy, na základe 
ktorého riadite toto mesto. Posledný bod je trocha mimo tohto programového bodu, ale 
nakoľko pán viceprimátor Imre Knirs pred chvíľou porušil Rokovací poriadok, tak mi dovoľte, 
aby som ho trocha porušil aj ja  odpovedajúc len pre neho len toľko, že to o čom som 
rozprával ja, ako o negatívnom príklade bola nie Palatínova ulica, ale Ul. Petőfiho. Ďakujem 
pekne.             
L. Stubendek – ..... ja toto nechápem.  
T. Bastrnák – ..... to preto, lebo ja som povedal, že boli podpísané také zmluvy s tou 
podmienkou, že niektoré veci treba dodržať, ale potom sme ich nevedeli predsa uplatniť. To 
bola ako negatívna skúsenosť a práve preto som vás aj pred chvíľou žiadal, aby ste si dali 
na tom lepšie záležať. Nevieme o tom rozhodnúť teraz, či je to dobrá alebo zlá akcia, je 
financovaná z úveru, a o tom či to bola dobrá akcia a či stála za to budeme vedieť rozhodnúť 
o 5,6,8 rokov. Poučujúc sa zo seba som povedal práve negatívny príklad, na toto však pán 
viceprimátor a spomenul Palatínovu ulicu. Ja som však povedal, že som nemyslel na 
Palatínovu ulicu. Toto však medzi štyrmi očami veľmi rád prediskutujem, že prečo nie. Ja 
som myslel na Ul. Petőfiho, ale to mohli obyvatelia mesta žiaľ okúsiť dennodenne. Ďakujem 
pekne.    
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec František Rajko. 
F. Rajko – ..... ďakujem pán primátor. Začiatkom septembra sme mali tu na úrade jedno 
rokovanie s pánom primátorom a niekoľkými obyvateľmi Novej Stráže, ktorí už niečo 
počas tohto volebného cyklu položili na stôl, alebo napomohli v tom, aby napredoval rozvoj aj 
v tejto časti mesta. Rozprávali sme sa o viacerých témach, ale jednou z nich bola práve 
Kostolná ulica, ktorá je už dosť otrepaná. Obyvatelia sa teraz pýtajú pána primátora, aké 
kroky v tomto postúpil, totiž pomaly začína zber kukurice a veľmi dobre vieme, že cez 
tú Kostolnú ulicu, tade budú prechádzať poľnohospodárske stroje, ktoré zanechajú za 
sebou blato, smeti, všetko. Táto parcely je prístupná aj zo smeru Vadas, teda bolo by 
dobré keby sme to nedali bokom a neskryli riešenie tohto problému. Mal by si pán predseda, 
že týmto provokuje tam žijúcich, alebo keď to nechce priznať, tak žiadame pána primátora, 
aby naliehavo vyložili dopravné značenia, lebo je to už unúvajúce stále o tomto probléme 
hovoriť už 2 roky. Je na to jednoduché riešenie, len to treba konečne vyriešiť. Treba to 
postúpiť.     
L. Stubendek – ..... pravda je naozaj tá, že vieš aj ty pán poslanec, ale aj pre informovanie 
ostatných, že pravidelne prebieha konzultácia s predsedom. Je nejaký výsledok, ale 
nemožno povedať, že sa jedná o konečné riešenie. Rokovanie prebieha aj s riaditeľom 
dopravného inšpektorátu. Rozprávali sme sa o tom a rokovali, čo by sa tam dalo vyložiť, aké 
dopravné značky, veď napokon problém je len počas sezóny keď prichádzajú ťažké stroje 
a využívajú cestnú komunikáciu nad rozmery. Však? Pán poslanec Rajko. 



  

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  108  

F. Rajko – ..... ale tak ako som to pred chvíľou povedal, táto parcela je prístupná aj z inej 
cesty, teda toto je z jeho strany ako aj iných len výhovorka. Tu chýba dobrá snaha. Keď to 
však prisľúbil, tak by sa jeho sľub mal dostať aj k vodičom týchto strojov a tým by to bolo 
vyriešené. Ja sa cítim už nepríjemne, že to jednostajne predkladám, ale v riešení tejto veci 
už 2 roky nie je zmena. Teda predseda je ten, kto nechce uznať, že sa jedná o ulicu, kde sú 
obytné domy a nebola stavaná za účelom využitia poľnohospodárskych strojov, tak ako 
v Komárne. Existuje však ďalšia cesta, ktorá bola vybudovaná práve na takéto využitie. Tieto 
pozemky ony od mesta prenajímajú. Toto vie vyriešiť jedine predseda družstva a primátor, 
všetko ostatné sú len výhovorky. Tu to skloňujeme od A po B, ale nenašlo sa na to žiadne 
riešenie. Je to už veľmi unúvajúca vec. Ďakujem.    
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Glič. 
K. Glič – ..... prosím vás, pred tým než začnem tak sa opýtam, či bude aj bod Rôzne? 
L. Stubendek – ..... samozrejme, všetko podľa programu. 
K. Glič – ..... lebo musím povedať, že už raz tu definoval kolega Bende, že čo je interpelácia 
a niektoré príspevky boli bez otázok. Podľa mňa niektoré veci by sa mali dávať do Rôzneho, 
čo tu boli povedané. Ale v podstate je to jedno, lebo to bude v Rôznom. Tak ja by som mal 
také otázky, že čo je s Poliklinikou? Boli tu všelijaké koncepcie predložené, že niekto tú 
Polikliniku chce získať. Zatiaľ sa nedeje nič, a podľa mňa túto situáciu treba riešiť, a s tou 
Poliklinikou treba niečo robiť, lebo keď nevyjde bod A, že nejaká organizácia dostane nejakú 
podporu a dostane to od mesta. Tento variant nevyjde, čo ja verím, že nevyjde, tak treba 
riešiť variant B. Treba niečo s Poliklinikou robiť. Treba ju podľa mňa naďalej ponúkať 
na trhu na predaj, alebo sa dohodnúť, že tú Polikliniku zrekonštruujeme z obecných 
peňazí. Takže na toto by som chcel odpoveď. Potom chcem sa opýtať, v akom štádiu je 
riešenie križovatky Komenského, ten odbočovací „bajpas“? To je asi všetko. To sú moje 
otázky. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... pán viceprimátor Knirs.  
I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. V súvislosti s budovou Polikliniky by som uviedol, že tie 
otázky a žiadosti, ktoré od nás žiadal potencionálny investor boli zostavené, tie organizácie, 
ktoré podali svoje žiadosti, sme rozposlali otázky a dotazníky, na ktoré musia ony 
odpovedať, pravdupovediac o ich činnosti a aktivite. Dostal som od nich pozitívne odpovede, 
ale teraz presne neviem, koľký odpovedali, lebo toto zasielajú na odbor rozvoja a pánovi 
prednostovi. Ďalej pokračuje príprava územného plánu, na podpis sa dostane za pár dní. 
Doposiaľ ja viem len toľkoto. O variácii B ja neviem nič, a ani neviem na akú B variáciu 
myslel pán poslanec. Zatiaľ tu ani jeden poslanec nepredložil žiaden návrh. Čakali sme ho aj 
od externistov, ale doposiaľ sa nikto neobrátil na mesto, aspoň ja neviem o tom.  
L. Stubendek – ..... v poriadku. Ďakujem pekne. Poprosím pani Ingrid Szabovú, vedúcu 
Odboru rozvoja, totiž začali práce na Komenského ulici. 
I. Szabó – .....  
I. Szabó – práce sa začali, ktorým však predchádzala vážna osobná prehliadka a posúdenie 
situácie, nakoľko zhotoviteľ nechcel dovtedy začať výkopové práce, kým tam presne 
nepozná inžinierske siete. Takže toto sa stalo, a teraz už aj práce dostali zelenú. Záleží to od 
zhotoviteľa, fyzicky kedy začnú.  
L. Stubendek – ale prakticky už v týchto nasledovných dňoch. Ďakujem. Pán poslanec 
Anton Marek...  
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A. Marek – ..... ďakujem. Ja by som mal dve otázky na súčasné vedenie. V rámci súčasného 
cyklu zasadnutí, toto je teraz tretie, 5. októbra bolo v rámci programu zámer predaja 
pozemku, aj predaj, a to pre jednu spoločnosť FOR ALL PEOPLE, ktoré neprešlo. Je tu 
záujem aj v rámci sociálnej otázky, lebo myslím si že aj bola podaná žiadosť, aby ten 
pozemok zostal vo vlastníctve mesta Komárno. A to z hľadiska, že Komárno nemá 
zariadenie centra pomoci urobené a založené, a to už dneska dvaja poslanci aj pripomenuli 
tú otázku, že aké sú problémy s bezdomovcami. A to sa týka útulku a nocľahárne. Útulok 
máme ešte v bývalom areály zápasníckeho komplexu ktoré je. Ale tam je len určitý počet. 
Okrem toho môžeme povedať, že teraz je ešte aspoň minimálne 50, ak nie viac 
bezdomovcov, ktoré robia problém Komárnu, a tie sa nachádzajú nelegálne v hoteli Európa, 
v LIDL, v rôznych záhradách. Toto preto pripomínam, lebo Komárno nemá nocľaháreň. 
Predpovede sú také, že zima bude tvrdá. Takže dávam otázku. Ako je pripravené na to 
súčasné vedenie a mesto Komárno, lebo nocľaháreň nemáme. Hocijaké provizórne 
zariadenie sa urobí, keď to nie je zahlásené v Nitre, to znamená, že to nie je legálne. Preto 
to aj pripomínam, lebo nerobíme si dobré meno. Minulá zima keď bola, tak trom 
bezdomovcom amputovali dolné končatiny. Týchto jedincov potom Nitra pomáha, neviem do 
....., alebo kde sú, kde už padli také rôzne pripomienky, že čo sa tam robí na juhu, alebo 
nevedia sa o to postarať? Takže dávam otázku. To že nemáme, je jedna vec, lebo vždy 
potom zachraňovali situáciu občianske organizácie. Že ako je to teraz, keď už o chvíľku je 
15. október, zima tu prichádza, ako je mesto na toto pripravené a ako to budeme chcieť 
zabezpečiť? Druhá vec je, že v rámci komunikácií, ktoré sa teraz stavajú, tak to, že sa dalo 
do poriadku cez minulé volebné obdobie, priestor za mestskou políciou, kde sa odnieslo 
vyše 100 nákladných áut všetkej špiny, ktoré tam bolo, tak teraz minimálne ten istý počet, 
alebo polovica toho je tam, čo je za asfaltom tam naložené. Treba sa ísť na to pozrieť, viem, 
že dá sa to použiť, na nejaké cesty druhej triedy. Aj dávam otázku. Kedy sa toho tam 
zbavíme, čo sa tam nanosilo teraz, keď tieto komunikácie dávajú do poriadku. Nie, že sa to 
tam nanosilo ľahko, to je jasné.. Že prečo sa to tam zobralo, alebo nebol nikde iné miesto, 
kde by sa to bolo mohlo uložiť. Ďakujem.  
L. Stubendek – ďakujem. Hneď aj dám odpoveď na druhú otázku. Asfaltová drtina, ktorá sa 
nachádza za budovou Mestskej polície, niekedy zmizne úplne, lebo ju použijeme, a vždy tam 
donesú čerstvú, a samozrejme ten priestor sa niekedy úplne naplní. Ale využívame túto 
asfaltovú drtinu na viacerých miestach, napr. v Novej Osade. Takže to sa odtiaľ úplne 
zmizne... Máš pravdu pán poslanec, to tam nemá čo hľadať, samozrejme je to tam dočasne. 
Ďalšia otázka sa týkala bezdomovcov. Pani inžinierka, prosím vyjadrite sa k tomu...  
A. Bíró – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Táto téma bola spomenutá v komisii 
pre otázky sociálne zdravotné a bytové už viackrát, a práve preto sme aj problematiku 
zapracovali do Komunitného plánu, že v každom prípade by bolo potrebné zabezpečiť 
budovu Centrum pomoci. Útulok pre bezdomovcov je na 100% využitá, čiže tam už nevieme 
nikoho prijať, a umiestnenie bezdomovcov v zimnom období nie je zabezpečená. Civilné 
organizácie pomáhali pri zabezpečení stravovania, ale samozrejme len teplé jedlo 
nezachráni týchto bezdomovcov od úmrtia z dôvodu podchladenia. Čiže máme pred sebou 
veľmi ťažké obdobie. Neviem na to čo povedať, nakoľko nie je miesto, kde by sme ich vedeli 
umiestniť. Materiál sme už niekoľko krát predložili mestskému zastupiteľstvu, aby sa tie 
kapitálové výdavky pretransformovali do sociálneho .... Na šťastie máme jeden projekt na 
opatrovateľskú službu, na ktoré sme dostali späť v tomto roku 260 tisíc eur. To sa 
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neuskutočnilo. Z ďalších predajov je jeden návrh, ani nie návrh, lebo už to schválilo mestské 
zastupiteľstvo v komunálnom pláne. Avšak to by sa týkalo ďalšieho predaju, a z toho by boli 
finančné prostriedky. Ja len môžem dúfať, že budúci rok, ak už nebudeme na čiernej listine, 
a budú projekty s podobným charakterom, tak každopádne sa budeme o to pokúšať. Ja len 
môžem dúfať, že budúci rok, ak už nebudeme na čiernej listine, a budú projekty s podobným 
charakterom, tak každopádne sa budeme o to pokúšať. Ale to nám v tomto období ešte 
neprinesie riešenie.   
L. Stubendek – ..... ďakujem. Komisia pre otázky sociálne sa tým zaoberá. Myslím si, že 
ešte pred zimou dozaista predložia nejaký návrh. Nie je to ľahká otázka. Ďakujem pekne. 
Budeme sa tým zaoberať. Tu nie sú pripomienky, ale..... 
T. Varga – ..... tá drevená budova vedľa štadióna, kde sa uskladňujú dary by sa nemohli 
ubytovať?    
L. Stubendek – ..... tam je to dosť nebezpečné, lebo sa tam hromadia dosť vážne materiály 
a odtiaľ sa potom rozdávajú. Ďakujeme pekne. Vážené MZ, prišli sme k bodu Rôzne.  
 
 
K bodu č. 25.  - Rôzne 
 
L. Stubendek – hneď na začiatku by som ohlásil, že by sme mali hlasovať o návrhu na 
uznesenie. Na poslednej časti 35. zasadnutia sme videli, že bola predložená petícia 
a materiál v dvoch častiach, ktorý úrad prezrel. Na základe platných predpisov, keď je 
adresovaná na MZ, tak zastupiteľstvo môže zriadiť komisiu, ktorá sa bude touto petíciou 
zaoberať. Toto bolo rozposlané všetkým poslancom a vzhľadom na to, že sa to stalo počas 
priebehu rokovania MZ, tak som to doniesol na dnešné zasadnutie, a v tejto veci otváram aj 
diskusiu, či máme zriadiť komisiu, ktorá by sa týmto zaoberala, lebo témou je práve obchvat. 
Prosím pána Bendeho, a taktiež ostatných, ktorý by sa k tomu chceli vyjadriť.  
Š. Bende – ďakujem za slovo pán primátor. Každý poslanec dostal tento materiál v e-maily, 
ďakujeme pekne. K tomuto by som povedal len toľko, že chcel by som požiadať pána 
hlavného kontrolóra, lebo milí kolegovia, každý rok vidíme ročnú správu kontrolóra 
o petíciách, a taktiež správu o prešetrených sťažnostiach. On pozná najviac zákon 
o petičnom práve. Na základe materiálu, ktorý sme obdržali, a ako to aj pán primátor 
povedal, ak petícia je adresovaná mestskému zastupiteľstvu, alebo ak sa to týka mestského 
zastupiteľstva, a bolo to doručené na mestský úrad, tak môže byť zriadená komisia. Ešte raz 
zdôrazňujem, môže byť zriadená komisia.  Ak k tomuto problému chceme pristupovať vážne, 
lebo ide o vážny problém, veď týka sa to Mŕtveho ramena Váhu, práve preto by som sa 
spýtal pána hlavného kontrolóra, či je potrebné zriadiť takúto komisiu, alebo je možné 
prešetriť petíciu aj iným spôsobom? Podľa našich momentálne platných Zásad je to tak, že 
zastupiteľstvo môže zriadiť komisiu, ale v tejto súvislosti som sa pozrel aj na Zásady iných 
miest, ktoré jednoznačne hovoria, a možno by bolo dobré zmeniť aj naše Zásady, lebo 
potom by sme neboli v takej situácii, že možno zriadime komisiu, do ktorej delegujeme 
poslancov, a potom možno tá otázka nebude tak odborne riešená. V týchto Zásadách, 
a nebudem menovať o ktorom meste hovorím, je to tak, že ak je petícia doručená na 
mestský úrad, a týka sa to mestského zastupiteľstva, tak petíciu prerokúva tá komisia, ktorú 
sa daná problematika týka. Čiže v tomto prípade komisia pre rozvoj mesta by už mohla mať 
petíciu dávno prerokovanú v zmysle zákona o petičnom práve, a teraz by sme nediskutovali 
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o tom, či máme zriadiť komisiu pre prešetrenie petíciek, alebo nie. Ale ak táto petícia bude 
znovu doručená na mestský úrad, teraz hovorím v prípade toho mesta, kde sú platné tieto 
Zásady, tak povinne zriadia takú komisiu, ktorej členmi sú predsedovia všetkých komisií. 
Čiže v tomto meste je to jednoznačne stanovené. Keby sme aj my mali naše Zásady 
zmenené, tak by sme neboli v takejto situácii. Takže ešte predtým, ako by sme hlasovali a 
delegovali poslancov do tejto komisie, bolo by dobré, keby sme vypočuli aj pána hlavného 
kontrolóra. On pozná najlepšie tento zákon o petičnom práve, a že aké možnosti má mesto 
v tomto prípade, či je potrebná táto komisia alebo nie...  
L. Stubendek – dobre. Tak poprosím pána hlavného kontrolóra vyjadriť sa k tomuto... 
M. Csintalan – ďakujem. Keď sa dobre pamätám, so zákonom o petícii od minulého roka sa 
nezaoberá náš útvar, ale už to patrí do pôsobnosti prednostu mestského úradu. Návrh je 
pripravený v zmysle platných vnútorných predpisov, čiže je možnosť zriadiť komisiu. To, že 
iné mestá tieto petície riešia iným spôsobom, počujem o tom prvýkrát, ale vidím v tom logiku. 
Neviem k tomuto čo povedať, ale som si istý, že predložený návrh nie je v rozpore so 
zákonom, ani s vnútornými predpismi. Členovia komisie budú môcť prešetriť len formálnu 
stránku petície. Nepredpokladám, že by komisia vedela petíciu vyriešiť odborne. Ďakujem. 
L. Stubendek – ďakujem pekne. Je tu faktická poznámka k príspevku pána predsedu 
komisie... pán MUDr. Anton Marek, nech sa páči... 
A. Marek – ďakujem. Moja otázka sa týka toho, čo tu kolega Bende spomínal pred chvíľkou. 
To, čo tu spomínal... Neviem s tým súhlasiť, že by sme tu zriadili komisiu zo všetkých 
predsedov komisií...  Chcel by som položiť otázku pánovi primátorovi. Akú úlohu by mali tí 
poslanci, z ktorých by bola zriadená táto komisia? Ako by mohol poslanec rozhodovať 
v takejto vážnej veci? Má rozhodovať vo verejnej záležitosti, ku ktorej všetci máme určité 
stanovisko, a všetci by chceli k tomu niečo povedať. V čom vidíš zmysel zriadenia tejto 
komisie? Koľko členná by bola, a akú úlohu by mali členovia tejto komisie?  
L. Stubendek – ďakujem za otázku, ale myslím si, že aj pán hlavný kontrolór povedal, že tu 
nejde o vyriešenie témy – petície, ale ide len o prešetrenie materiálu petície, či vyhovuje, 
a členovia komisie sa k tomu vyjadria. Čiže nemajú rozhodovať o tom, kde má byť ten 
obchvat, ale majú prešetriť samotnú petíciu. Máme platné Zásady, v zmysle ktorých môžeme 
konať. To isté povedal aj pán predseda komisie a taktiež pán hlavný kontrolór. Ďakujem. Pán 
Imre Knirs má slovo, nech sa páči... 
I. Knirs – ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel spýtať, že ako bude ďalej? Túto petíciu 
podpísalo vyše 6 tisíc občanov. Aký bude jej osud? Kto bude o tomto rozhodovať, a ako?   
L. Stubendek – ďakujem za otázku. Čiže obdržali sme petíciu, a materiál je v dvoch 
obrovských šanonoch. Teraz musí byť posúdené, či petícia vyhovuje podľa predpisov, 
a podľa Zásad my máme možnosť zriadiť komisiu na jej prešetrenie. Zásady hovoria, že 
môže byť zriadená komisia. Pán poslanec Rajko...  
F. Rajko – ďakujem pán primátor za slovo, ale ja som sa chcel prihlásiť do bodu „Rôzne“. Ak 
je potrebné, ja sa teraz odhlásim, a prihlásim sa neskôr...   
L. Stubendek – dobre. Tak potom neskôr. Ešte niekto k petícii... pán poslanec Andruskó... 
I. Andruskó – vážený pán primátor. Chcel by som sa spýtať na pár vecí... Samozrejme 
každý rešpektuje názor tých, ktorí podpísali petíciu. S týmto nemá nikto problém. Ak bude 
zriadená táto komisia, buď troj alebo päť členná, je to úplne jedno, oni môžu pracovať 
s registrom mesta. Viem, že petíciu podpísalo aj 1500 takých občanov, ktorí nie sú občanmi 
mesta Komárno. Pri nich čo môže porovnávať komisia? Oni nemajú prístup k registru 
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obyvateľov iných miest a obcí, veď to by bolo protizákonné. Naši poslanci by mohli 
porovnávať údaje len občanov mesta Komárno. To znamená, že formálne čo budú 
kontrolovať? Nebude možné zistiť ani to, či tých 1500 ľudí z iných obcí, či sú reálny ľudia. Čo 
bude skúmať komisia? Druhá vec. Tento materiál bol zaslaný včera, ja som sa dostal 
k tomuto materiálu až dnes. List bol doručený na mestský úrad 25. septembra 2017. Do 11. 
októbra to sú skoro 3 týždne. Prečo čakal mestský úrad až doteraz? Vedeli ste, že sa 
zasadnutia predĺžia. Tento materiál ste už mohli dávno rozposlať kolegom. Aj pán Bastrnák 
sa pýtal pred chvíľkou, že prečo materiály zasielate na poslednú chvíľu? Tento materiál je 
veľmi vážny, treba sa s nim zaoberať. Prečo práve včera ste to rozposlali poslancom 
mestského zastupiteľstva? Ďalšia vec, čo by som tu chcel povedať, a čo som už povedal aj 
na viacerých miestach, doniesol som mapu z roku 2005. V tom čase pán Bastrnák bol 
primátorom mesta. Každý poslanec kto žiadal, obdržal vtedajší plán rozvoju mesta. Bolo to 
v roku 2005. Verzia z roku 2005 počíta s dvomi mostmi. Pán Bastrnák viackrát spomínal, 
prečo si myslia niektorí, že on tam chcel postaviť most? Na tejto mape je vyznačená trasa 
Harčáš, ale aj horná trasa. Všetci dobre viete, že ide o medzinárodný most, a bol potrebný 
súhlas z oboch strán. Pri položení základného kameňa budú prítomné obidve vlády, aj pán 
Robert Fico aj Viktor Orbán. Zásluhou pána Bastrnáka je to, že sa chopil tejto záležitosti, 
všetko urobil pre to, ale nie on rozhodol o tom, že kde bude tento most. Ak sa pozriete na 
túto mapu, k obidvom mostom je vyznačená trasa. Trasa Harčáš aj takto obsahuje obchvat, 
a taktiež obsahuje aj trasu k mostu, ktorý začali stavať. Tá trasa, o ktorej hovoríme, je 
vyznačená na mape. Zdôrazňujem, že v roku 2005 v územnom pláne ešte počítali s dvomi 
mostmi. Myslím si, že lobovali pre trasu Harčáš, potom Harčáš vynechali, a to nie slovenská 
strana, ale maďarská. Toto už spomenuli viacerí, napr. aj pán Gajdáč. A zdôrazňujem, druhá 
trasa je tam vyznačená od roku 2005. Ja som poslancom od roku 2005, a počas týchto 12 
rokov táto téma – územný plán – bola otvorená 20krát. Mestský úrad tento územný plán 
predložil 20krát. Veľmi dobre viete, že sú podnikatelia, ktorí chceli preklasifikovať niektoré 
pozemky. Čiže táto téma bola 20krát otvorená, a nikdy, zdôrazňujem, nikdy za tých 12 rokov 
som nevidel oficiálny názor o tom, že by táto trasa nebola vhodná. Nechcem spochybňovať, 
možno je to zlá, ale hovorím o princípe. Za dvanásť rokov, aj keď teraz petíciu podpísalo 6 
tisíc občanov, nikto neprišiel a nehlásil na mestskom úrade, že by mal iný návrh. Je mi to 
čudné, že teraz po dvanástich rokoch, keď sa už možno niečo stane, možno nie - ale z tohto 
hľadiska je to úplne jedno, - po 12 rokoch 6 tisíc ľudí príde na to, že niečo nesedí. Práve 
preto žiadam občanov, aby sa k tomu venovali pozornosť. Iste si pamätáte, keď pred dvomi 
rokmi mestský úrad chcel zvýšiť dane za nehnuteľnosť v niektorých lokalitách o 100, 200 až 
300%. Ani vtedy to nikto nepripomienkoval, nikto k tomu nepovedal svoj názor. Keď sme sa 
začali zaoberať s touto problematikou, vzápätí sa vytvorila obrovská diskusia v tejto veci na 
facebooku, že čo sa chystá v tomto meste. Tieto dokumenty sú verejné. Fóra sú verejné. 
Ešte raz zdôrazňujem, nikdy som nevidel nikoho, že by tento dokument z roku 2005 
pripomienkoval z takéhoto hľadiska. Ja som to vtedy vyžiadal, a dostali ju všetci poslanci. 
Mám to v škole na stole. Nepoviem, že sa zaoberám s touto tematikou často, ale nakoľko 
som vedel, že bude to programom dnešného zasadnutia, tak som ju chytil, a doniesol. Takže 
je to dokument z roku 2005. Druhá vec, k čomu nerozumiem pán primátor, a týka sa to tejto 
petície. Túto petíciu adresovali pre mestské zastupiteľstvo. Ale materiál doručili mestskému 
úradu. Mestský úrad nie je totožný mestským zastupiteľstvom. Vedúcim mestského úradu je 
pán primátor. Tento list je adresovaný pre Mestský úrad Komárno, a mestský úrad ho aj 
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prevzal. Čiže list nebol adresovaný mestskému zastupiteľstvu, ale mestskému úradu. 
Ďakujem.   
L. Stubendek – ďakujem.  Oslovené bolo mestské zastupiteľstvo. Súhlasím s príspevkom 
pána poslanca Imre Andruskóa, je to skutočne tak. Dokonca v nitrianskom územnom pláne 
sa stále nachádza trasa mostu pri Harčáši. Čiže ani ten variant nie je vyradený. A teraz keď 
bol odsúhlasený štátny rozpočet, ešte viac by sme sa mali zaoberať s obchvatom, že čo 
s ním bude. Avšak súčasná téma, predmet petície nerieši trasu, že kde bude obchvat, lebo 
s tým sa zaoberá mestské zastupiteľstvo zvlášť, ale ide o posúdenie kvality petície, na ktoré 
v zmysle Zásad je možné zriadiť komisiu. Ak mestské zastupiteľstvo myslí tak, že nie je 
potrebné zriadiť komisiu, tak mestský úrad to musí zabezpečiť sám. Pán prednosta... 
T. Fekete – chcel by som zareagovať na príspevok pána poslanca Imre Andruskóa. Áno, 
petícia bola odovzdaná na mestskom úrade, lebo mestský úrad má podateľňu. Ale keď sa 
pozriete na druhú stranu petície, že „Petícia na záchranu.... bola podpísaná s týmito 
občanmi.. mestské zastupiteľstvo Komárno... Čiže jednoznačne žiadajú mestské 
zastupiteľstvo, aby urobilo potrebné kroky a odpovedalo na tých jedenásť otázok. 
I. Andruskó – áno, stiahnem späť, čo som povedal. O posúdenie petície jednoznačne 
žiadajú mestské zastupiteľstvo... 
T. Fekete -  druhá vec. V zmysle platných Zásad, ak predmet petície patrí do pôsobnosti 
mestského zastupiteľstva, tak musí byť – nielen môže byť – zriadená komisia. Táto komisia 
sa nebude zaoberať s problematikou, kde má byť ten obchvat, ale s tým, či vyhovuje téma 
petície, koľko hlasov je, atď. Páni poslanci sa nebudú zaoberať s tým, či občania x-y sú 
oprávnenými osobami, lebo nevedia sa dostať do systému registra obyvateľov. Ale nie je to 
ani ich úlohou.  
L. Stubendek – dobre. Diskusia je k tejto téme... petícia. Pán poslanec Tibor Bastrnák má 
slovo... 
T. Bastrnák – vážený pán primátor, vážení poslanci. Tak všeobecne my tu miešame veľa 
vecí. Prvá vec je tá, že môžeme, ale nemusíme urobiť takto, veď komisiu môže zriadiť aj 
mestský úrad. Tí poslanci, ktorí budú členmi tejto komisie, musia poznať zákon o petičnom 
práve, a budú musieť konať v zmysle toho zákona a prešetriť petíciu z formálneho hľadiska. 
Toto už bolo povedané viac krát. Hovoril o tom pán právnik Štefan Bende, pán hlavný 
kontrolór a aj pán primátor. Takže ide len o formálnu vec, ku ktorému je potrebná znalosť 
zákona a konať v zmysle zákona. Túto úlohu môžu vykonať poslanci, čo považujem za 
absolútne zbytočné, veď zamestnanci úradu majú pravdepodobne viac času a energiu na 
túto úlohu. Nechcem o tomto diskutovať, ale mestské zastupiteľstvo sa rozhodne v tejto veci. 
Takže ide o absolútne formálnu vec, čiže posúdiť petíciu. Druhá vec je porozprávať sa 
o petícii, a pravdepodobne na novembrovom zasadnutí bude diskusia v tejto veci. Ale je tu 
toľko nedorozumení, a ešte raz by som chcel povedať, že o čo ide pri obchvate. Keď pán 
primátor navštívil pána ministra v spoločnosti jednej mladej pani, ktorú ja nepoznám, 
a s pánom prednostom Feketeom, a požiadali ma, aby som ich zobral do vnútra, tak doniesli 
zo sebou jeden elaborát, ktorý pripravil mestský úrad. Bolo tam viac otázok týkajúcich sa 
mesta Komárno, a práve prvá otázka bola ohľadom obchvatu mesta Komárno. Toto sa 
uskutočnilo približne koncom mája, alebo v júni, že pán primátor?  
L. Stubendek – áno, približne vtedy.  
T. Bastrnák – pán minister vtedy jednoznačne povedal, že ak teraz mestské zastupiteľstvo 
sa rozhodne a nespochybňuje plánovanú trasu, lebo zase tu zdôrazňujem, že ide len 
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o plánovanej trase obchvatu, a každý to tu mýli, hlavne v tomto štádiu, že územný rozvojový 
plán. Čiže pán minister povedal, že ak Komárno sa rozhodne, a nespochybňuje také 
záležitosti, ktoré by pre štát znamenali ďalšie výdavky, on všetko urobí pre to, aby podľa 
právnych predpisov a možností, čo najskôr – do konca roku 2019, ale pravdepodobnejšie do 
začiatku roka 2020, sa začala výstavba tohto obchvatu. Lebo toto vedel sľúbiť. Tiež povedal, 
že všetky pochybnosti a odloženie rozhodovania môže mať za následok veľké oneskorenia. 
2 mesiace meškania dva roky, 4 mesiace možno 6 rokov. Len aby ste k tomu chápali. 
Obvykle sa o tomto nerozpráva, a z územného plánu mesta urobíme taký stres, ktorý nie je 
o tom, o čom by ste chceli hovoriť. Príde aj čas, keď sa bude rozhodovať o plánovanej trase 
obchvatu, ale je možné, že štátny orgán k tejto etape ani nedôjde, nakoľko my nevieme 
rozhodnúť ani o tom, že ako má vyzerať náš územný plán. A tieto sú tie problémy, na ktorých 
ja vždy upozorňujem. Ale vyzerá to tak, že zatiaľ absolútne zbytočne. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ďakujem pekne. Chcel by som potvrdiť slová pána Bastrnáka, skutočne sa 
to stalo takto, a takto to aj odznelo zo strany pána ministra. Teraz my by sme mali rozhodnúť 
o tom, či bude zriadená táto komisia v zmysle našich Zásad, alebo to necháme v pôsobnosti 
úradu. Pán poslanec Bende, ty si mal pozmeňujúci návrh? 
Š. Bende – nie, pán primátor. Nemal som pozmeňujúci návrh, len som hovoril o tom, že iné 
miesta majú lepšie Zásady, a tým sa nedostanú do takej patovej situácie, ako sme teraz my. 
Takže mestské zastupiteľstvo nech hlasuje, a potom uvidíme, či bude zriadená tá komisia.   
L. Stubendek – faktickú poznámku má pán poslanec Anton Marek...  
A. Marek – ďakujem. Či je petícia platná alebo nie? Myslím si, že je to jednoznačné, 
a neviem o čom tu chceme rokovať, veď petícia v tejto forme je odôvodnená. Čo tu pán 
poslanec Andruskó spomínal, o tom teraz nechcem diskutovať, ale úplne s ním nesúhlasím. 
Myslím tu napríklad, že odkedy je tento návrh obchvatu už v územnom pláne... 
Predovšetkým išlo o to, že kde má byť postavený ten most, a že na koniec to bude na 
západnej strane. To je jedna vec. A že prečo sa doteraz neozvalo nikto? Tak preto, lebo dlho 
sa riešil aj ten most, a až potom sa riešil obchvat mesta. Ľudia sú už takí. Len vtedy sa ozvú, 
keď tá vec už začína byť aktuálna. Je to podobné, ako keď chorí ľudia nepôjdu na 
preventívnu prehliadku, ale navštívia lekára už len vtedy, keď sú už chorí. Každý očakával, 
že na mestskom zastupiteľstve budeme rokovať o obchvate mesta. Ale o tom sme 
nerokovali, že bol si za pánom ministrom, že to odsúhlasili. Tu, v tomto kruhu, sa o tomto 
nehovorilo. A to, že teraz aj obyvatelia to začali riešiť, a viacerí s tým nesúhlasia... Ja 
hovorím len svoj názor. Ja s tým neviem súhlasiť, aby to jediné miesto čo máme, sa zničilo. 
Aj kolega povedal, že je potrebné sa rýchlo rozhodnúť, a nemali by byť zvýšené náklady 
spojené s vybudovaním obchvatu. Ale áno, keď musia byť zvýšené, nech sú. My žijeme tu, a 
aj naše deti a vnúčatá budú tu žiť. Ak to zničíme, tak to zničíme. V tomto sa nemôžeme 
náhliť, ale musíme myslieť aj na budúcnosť. Takže toľkoto v súvislosti obchvatu. Ale teraz to 
ešte nie je témou, o tomto budeme rokovať neskôr. Či má byť zriadená komisia alebo nie, 
môj názor je taký, že to nie je úlohou mestského zastupiteľstva...  
L. Stubendek – ďakujem pekne. Ešte raz zdôrazňujem, dávam pravdu pánovi poslancovi 
Tiborovi Bastrnákovi, a taktiež pánovi Andruskóovi, ktorý sem priniesol aj mapu. Ukázal nám, 
že od ktorého roku je zverejnená táto predstava, a doteraz neboli také pripomienky, ktoré by 
zmenili tento plán. Možno sa vám teraz dá, že sa tu náhlime, ale...  dobre, pán poslanec 
Szilárd Ipóth má slovo... 
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Sz. Ipóth  – ďakujem za slovo pán primátor. Takže na margo toho, čo pán doktor Marek 
povedal, my sme za dobre, ale môj názor je úplne odlišný. Odvolávaním sa na také veci, že 
ide o budúcnosť našich vnúčat a nášho mesta... Ja mám opačný názor. Som si istý, že obaja 
chceme len dobré pre naše mesto. A druhá vec. Táto komisia by mala prešetriť to, že z tých 
6 tisíc podpisov koľko je platných? Lebo keď ide o toto, tak to by mal urobiť úrad. Úrad to 
urobí, a na základe tých výsledkov mestské zastupiteľstvo naformuluje svoje stanovisko.    
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Imre Andruskó... 
I. Andruskó – ... pán doktor Marek sa vyjadril k obsahovej stránke, a pán doktor Ipóth 
k formálnej stránke. Taktiež by som tu citoval jednu časť z dôvodovej správy: „môže byť 
zriadená komisia“. Aj zákon hovorí, že môže byť. Ešte raz chcem zdôrazniť, je tam 6 tisíc 
podpisov. Tí piati poslanci, o čom budú vedieť rozhodnúť? Mestský úrad to vie skontrolovať 
z registra obyvateľov, a dá sa zistiť len to, či sú tie mená a adresy reálne. Ako by mohli 
poslanci toto zisťovať? Ktorí budú tí piati poslanci, ktorí prídu na úrad, a skontrolujú reálnosť 
6 tisíc mien? Zdôrazňujem, je tam aspoň 1500 takých podpisov, a ja nespochybňujem ich 
právo, veď žijeme v demokracii, hocikto môže povedať svoj názor. S tým ja nemám problém. 
Ale je tam minimálne 1500 podpisov takých občanov, ktorí nežijú v Komárne. Tam čo bude 
komisia zisťovať? Komisia nemá prístup do registra obyvateľov Hurbanova alebo Marcelovej. 
Ten poslanec nemá na to právo. Ako poslanci sa môžeme pozrieť do registra nášho mesta. 
Do registra iných miest nemáme prístup. Preto to nechápem. Keď pán primátor sa chce 
o tomto presvedčiť, tak podľa mňa by bolo potrebné oficiálne osloviť poslanca druhého 
mesta, aby nám umožnili nahliadnuť do ich registra. Ešte raz sa chcem spýtať pána 
prednostu, títo piati poslanci, ako vedia zistiť v prípade obyvateľov z Marcelovej, alebo 
z Kolárova, či je skutočne obyvateľom tej obce, a či tam uviedol platnú adresu?  Na toto by 
som chcel dostať odpoveď. Podľa mňa to nevie zistiť, nakoľko nemá prístup do relevantnej 
databázy, na základe ktorého by to vedel porovnať. Prečo chcete túto úlohu zhodiť na 
poslancov? Má to prekontrolovať úrad. Úrad má pripraviť správu, že z tých podpisov x y je 
platných. Aj napriek tomu, že niektoré z nich nebudú platné, aj tak sa budeme s nimi 
zaoberať. Ja chápem pripomienky obyvateľov. Túto mapu som doniesol len preto, lebo 12 
rokov sa s týmto nikto nezaoberal. A chápem to, že teraz je to problém, ktorý chcú obyvatelia 
vyriešiť, ale ešte raz pán primátor, chcel by som dostať odpoveď na to, opakujem, že 
v prípade občana z Kolárova, ako vedia tí 5 poslanci zistiť, či tá osoba je skutočná a reálna, 
a či tam uviedla správnu adresu? Lebo keď to nevie zistiť, tak čo majú prešetriť títo piati 
poslanci? Ďakujem pekne.   
L. Stubendek – ďakujem pekne. Odpoviem veľmi rýchlo. Na základe Zásad je tu napísané, 
že mestské zastupiteľstvo môže zriadiť komisiu. Mojou povinnosťou bol predložiť tento 
materiál, a mestské zastupiteľstvo sa rozhodne, či zriadi túto komisiu, alebo nie. Pán 
poslanec Tibor Bastrnák má slovo...  
I. Andrsuskó – ešte raz pán primátor. Ako vie poslanec zistiť, že údaje pri podpise občana 
z Kolárova, ktorý podpísal komárňanskú petíciu, či to meno je reálne, a či je tam uvedená 
skutočná adresa?   
L. Stubendek – nijako. Takisto, keď nevie nič urobiť ani pri podpise osoby z Francúzska... 
Pán poslanec Bastrnák, nech sa páči... 
T. Bastrnák – je mi veľmi ľúto, že nedodržiavame rokovací poriadok... Ale pár vecí si 
musíme povedať... Jedna vec, a teraz musím obhájiť pána primátora. Niekedy ho musím 
pokarhať, ale teraz ho musím obhájiť, lebo pravda si to vyžaduje. Takže, keď petíciu 
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podpísal občan z Kolárova, netreba overiť tú osobu, ten podpis nie je platný. Pri petícii 
týkajúcej sa Komárna môžu rozhodovať len občania z Komárna, nikto iný. Čiže, podpisy  
tých občanov, ktorí nie sú z Komárna, ich podpis nie je platný. Podpis tých obyvateľov, pri 
ktorých celý rad na petičnom hárku nie je vyplnený tak, ako to vyžaduje zákon o petícii, tiež 
bude neplatný. Je to jedno, koľkí podpísali petíciu, ale počet platných predpisov bude toľko, 
koľko podpisov bude v súlade so zákonom. Druhá vec je tá, a nech ešte poviem túto vec, aj 
keď s vedomím, že rokovací poriadok nedodržujem, prípadne s využitím toho práva, že som 
poslanec parlamentu...  
L. Stubendek – samozrejme, ako poslanec parlamentu môžeš... 
T. Bastrnák – áno, len aby tu neodzneli čiastočné informácie a blbosti. Ak poslanec povie 
niečo také, tak to prežívam veľmi ťažko, lebo ja veľmi dobre viem, že obyvateľ nemusí to 
vedieť, čo by sme my poslanci mali, a to poznať aspoň naše základné zákony a predpisy na 
základe ktorých naše mesto funguje. A keď predchádzajúci primátor hovorí takéto veci, tak 
sa mi už postavia chlpy na koži, a nechcem sa stavať proti neho, ale nemali by sme oblbovať 
obyvateľov. V územnom pláne mesta z roku 2005 je uvedené, kde by mal byť postavený ten 
most, a samozrejme len približne, lebo plánovanie je iná fáza nového mostu a nového 
obchvatu. Bolo to z roku 2005, ako to povedal aj pán poslanec Andruskó, a odvtedy nikto 
nežiadal jeho zmenu. Nikdy nebola reč o inom moste. 40 rokov bol vyznačený most akože 
„výhľadovo“. Viete akú to má hodnotu? Žiadnu. Nič to neznamená. A to preto, lebo to nebolo 
zdôvodnené a podložené žiadnym meraním a odbornými argumentmi. Nechali sme to tam 
práve preto, lebo ani nám sa nepáčil pôvodný plán, a vedeli sme aj to, že nie to bude 
realizované, veď odborné merania a odborníci sa rozhodli tak, že most bude mať lepšie 
miesto na západnej strane. Nechcela to len maďarská strana, aj keď oni podporovali túto 
verziu, ale potiaľ sme sa ani nedostali, lebo slovenskí odborníci na základe všelijakých 
odborných meraniach sa rozhodli o tom, že tu má byť postavený ten most. A toto som už 
povedal viackrát. Politickej osobe, ako som aj ja, sa to nepáčilo. Tu nerozhodovala politika, 
ale odbornosť. Veľmi správne to povedal pán Andruskó, že to tam bol od roku 2005. Táto 
téma bola otvorená už viackrát, nikto nežiadal, aby bola plánovaná nová trasa. Nie je možné 
obviňovať pána primátora preto, že teraz sú tieto odborné diskusie a spory. Za to ho 
nemôžeme obviňovať. Môžeme ho obviňovať za to, a vás všetkých vrátane mňa samotného,  
a predovšetkým tých, ktorí tu bojujú o novú trasu, ktorí v januári 2016 schválili zadanie. Ja 
som to neschválil, môžete sa pozrieť na výsledky hlasovania. Vtedy ste mohli povedať tej 
firme, ktorá robila alebo mala vypracovať územný plán mesta, že čo od nich vyžadujete. 
Vtedy ste im to nepovedali. Ani vedenie mesta, ani páni poslanci. A po týchto povieme, že 
jaj, ja som to nevedel! Tak s prepáčením, ja ako občan sa vás môžem spýtať, že tak prečo tu 
sedíš? Nepovedzte také, že ste o tom nevedeli. Rozumiete tomu? Toto je problémom. 
A problém je v tom, že sme meškali rok a pol. Spoločnosť AUREX niečo naplánovala, a my v 
novembri nemusíme prijať rozhodnutie, ale my len schvaľujeme koncept. Keď dnes poviete, 
že je potrebná nová trasa, žiadny problém, ale vrátime sa k začiatku roka 2016. A čas ide 
ďalej. Nie je žiadny problém. Len musíme povedať, že nový most odovzdajú v roku 2020. 
Keď to bude mať následky, tak aby sa zase neukazovalo prstom na druhých, na mňa, a na 
tých poslancov, ktorí vtedy budú poslancami mestského zastupiteľstva, že ako budú vedieť 
vyriešiť tie problémy. Mali by sme sa do seba lepšie zahliadnuť, a niesť následky za 
rozhodnutia, ktoré prijmeme. Keby všetko dobre napredovalo a zajtra by sme schválili 
koncept, aj tak by sme mali schváliť plán niekedy len v októbri 2018. Dobre hovorím? Mýlite 
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si pojmy, a môžete sa pokúsiť manipulovať to, ale obyvateľom nehovoríte pravdu. A toto mi 
vadí veľmi. Snažím sa vám to vysvetliť odborne, aby ste tieto dali bokom, sú to odlišné veci. 
To, že ako má byť ten most postavený, o tom budeme rozhodovať možno o päť rokov, 
možno o dva roky alebo o rok. Keď už to bude naplánované. Nemáme sa pozerať dozadu, 
a nemáme tu riešiť spory v takých veciach, ktoré nevieme zmeniť, a ani za to nemôžeme. Ani 
ja, nieže ešte viacerí z vás. Skúsme sa sústrediť na to, čo máme pred sebou. Aby ten 
obchvat bol čím skôr, a aby priniesol všetko dobré obyvateľom, pre Mŕtve rameno Váhu,  
a všetkým, ktorí teraz ešte si myslia, že nie je... Chodia za mnou ľudia, a hovoria my, že 
preto podpísali tú petíciu, lebo vidia ako tie stĺpy budú zasahovať do životného prostredia. 
Priateľ môj, aké stĺpy? Most ešte nie je naprojektovaný. Zatiaľ máme iba plán trasy, ktoré 
môže prísť do úvahy. Nie je projekt, nie sú stĺpy. Nie je most, ešte sme sa k tomu nedostali. 
O čom rozprávame? A oblbujeme ľudí, a oni všetkému uveria a prichádzajú s tým, že ako 
budú tie stĺpy zasahovať do prírody... Títo ľudia nemôžu vedieť. Prečo ich takto oblbujeme? 
Preto vás prosím, lebo toto mesto by sme chceli my všetci poslanci a taktiež vedenie mesta 
riadiť čo najlepšie, aby sme sa pripravili a vedeli, o čom rozprávame. Ďakujem pekne. 
 
I. Andruskó – mám procedurálny návrh. Najprv hlasujme o tom, či má byť zriadená komisia, 
alebo nie. Ja navrhujem, aby túto úlohu zabezpečil úrad. Mám procedurálny návrh – 
navrhujem, aby komisia nebola zriadená z radu poslancov... 
L. Stubendek – aj ja som to chcel navrhnúť. Dobre. Prosím o prezentáciu poslancov...  
 
Prezentácia o 18:50 hod.  -  13 poslancov je prítomných 
 
L. Stubendek – takže je tu procedurálny návrh, aby komisia nebola zriadená z radu 
poslancov mestského zastupiteľstva. Prosím hlasujme.  
 
/Výsledok hlasovania č.  149 /:   
Procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa, aby komisia nebola zriadená 
z poslancov mestského zastupiteľstva  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
L. Stubendek – návrh je prijatý. Prosím ešte prihlásiť sa do bodu Rôzne... Traja sa prihlásili. 
Pán poslanec Glič, nech sa páči... 
K. Glič  - prosím vás, chcel by som sa vrátiť k jednej mojej požiadavke, ktorú som mal na 
minulom zasadnutí v Rôznom. Že niektorí občania zo sídliska Bauring ma oslovili, aby mesto 
zabezpečilo normálny prístup pre automobily do sídliskovej zóny Bauring zo strany ulici 
Slobody, lebo nie je tam dobrý prístup pre autá. Doniesol som aj mapku, ako by to malo 
vyzerať, a kde by to malo byť. Tí občania toho sídliska Bauring sa spoliehali na to, že keď sa 
tam bude opravovať tá cesta, tak v rámci toho že by sa ten viac do zóny urobil. Ale chcel by 
som vedieť, že či sa s tým niekto zaoberal, lebo písomne som odovzdal tú žiadosť občanov. 
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To je jedna moja poznámka. Druhá moja poznámka je taká, aj keď je nás tu málo, tak chcel 
by som kolegov poslancov upozorniť na to, že most roku 2020, ako to bolo tu povedané, 
bude postavený, a nehovorím to ja, ale odborníci tvrdia, že nás čaká v meste nejaký kolaps. 
Preto by som bol rád, keby sme sa zamysleli nad tým, aby sme do budúcoročných investícií 
zaradili prepojenie ulice Eötvösovej s ulicou E. B. Lukáča. Už teraz je tam kritická situácia. 
Bolo by dobré, keby sme túto dopravnú situáciu čo najskôr vyriešili, lebo keď bude postavený 
most, tak tam bude celkom slušná premávka. V súvislosti s tým, chcem ešte povedať svoj 
názor. Neviem, či hovorím dobre, možno že pán kolega Bastrnák ma opraví, ale ja pokladám 
za veľmi smutné to, že sme odsúhlasili odloženie hlasovania o Územnom pláne. Vtedy sa 
kolega Bastrnák tak vyjadril, že veľmi ťažko je presadiť na ministerstve tie projekty, kde sú 
poslanci obecného zastupiteľstva neistí v svojom rozhodovaní. Z toho my vyplynulo, mojou 
rečou, keď to preložím, som to tak pochopil, že asi ten obchvat tak ľahko nebude, a keď aj 
bude, tak už nebude v priebehu piatich rokov, ale už to bude naozaj niekedy o 20 rokov. Tak 
toto je môj názor na to, a ja si myslím, že na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva by 
sme jednoznačne mali odsúhlasiť pôvodný koncept návrhu územného plánu. Je to naša 
povinnosť a zodpovednosť. Ďakujem.  
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Rajko... Prosím pozornosť, ešte chvíľku 
trpezlivosti...  
F. Rajko – ... (nepočuť záznam) ... pani právnička našla nejakú chybu v zmluve. Ešte máme 
nejakú malú šancu. Poprosím ťa pán primátor, skús to ovplyvniť, aby už začali ten proces, 
lebo hrozí nám to, že z tej investície nebude nič. Myslím si, že všetko som urobil preto, aj 
sponzori pomohli. Bohužiaľ sme sa dostali tam, že kvôli úradným škriatkom, ktorí sa dostali 
do obehu.. Taká je situácia. Ešte je nejaká šanca. Ale keď budeme spomaľovať aj ďalšie 
kroky, tak sme na tom pracovali zbytočne. Je mi toho ľúto... 
L. Stubendek – ďakujem pekne. Poprosím úrad, aby sme na to dávali pozor... ide 
o investíciu. Bola by škoda, keby proces jej realizácie by bol nejakým spôsobom 
obmedzovaný alebo spomaľovaný. Ďakujem. Pán poslanec Károly Less má slovo... 
K. Less  – ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel by som upriamiť pozornosť na pár 
vecí. Čoskoro príde pán Viktor Orbán. Jeho jednou najväčšou národnou stratégiou alebo 
strategickým bodom je šport. A ten, kto hovorí, že politika a šport  nesúvisia, ten podľa mňa 
nehovorí pravdu. A trošku sa cítim urazene po minulom zasadnutí zastupiteľstva, keď som 
sa pokúšal vysvetliť, prečo je dôležitý ten šport. Ja žijem denno-denne so športom a 
s telesnou výchovou. Viem, čo to znamená, prečo je dôležitý. A neboli to odborníci, ktorí do 
toho rozprávali. Keď tu rozpráva finančný odborník ako Béla Szabó, ani ja mu nebudem 
vysvetľovať financie, a že ako riadiť hospodárenie mesta. Ale rozprávali do toho takí ľudia, 
ktorí možno šport vidia len v televízii. Takže podľa mňa nabudúce by to bolo dobré zvážiť. 
Druhá vec, a na to upozornil pán Andruskó, keď sme zmenili programové body zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, a ja som chcel stiahnuť programový bod týkajúci sa 
Komárňanského futbalového klubu, a vtedy Béla Keszegh ovplyvňoval mestské 
zastupiteľstvo. Nemal na to právo, a tým porušil rokovací poriadok. Žiadam to uviesť 
v zápisnici takto dodatočne. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek – ďakujem pekne. Odzneli všetky otázky, a všetky témy sme prerokovali. 
Ďakujem všetkým za trpezlivosť, a žiadam vás, aby ste k rozposlaným materiálom mali taký 
prístup, že keď máte nejakú poznámku alebo pripomienku, tak skúste to oznámiť 
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v dostatočnom predstihu. Budeme sa snažiť opraviť všetky chyby. Prajem vám príjemný 
oddych a pekný víkend. Dovidenia.  
 
 
K bodu č. 26 – Záver 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek o 19:00 hod. poďakoval prítomným za účasť, a ukončil 
35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
V Komárne, 12. októbra  2017 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

 
 
 

Overovatelia 
 
 
 

 
JUDr. Tamás Varga  ................................................................. 
 
 
 

  
Ing. František Rajko  ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Szépová 
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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. 
 
 

• 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.  
 
 
 
 


