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Naše číslo: 1211/42932/ZASKN/2015                       Komárno, 21. januára 2015 
 
 

ZÁPISNICA 
Z 2. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 21. JANUÁRA 2015 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie  
 
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:00 hod. otvoril a viedol Ing. László 
Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). 
Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných. 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: MUDr. Szilárd Ipóth, MUDr. Tibor Bastrnák, Zsolt 
Feszty.  
Ďalší prítomní:  

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

 
Pán primátor Ing. László Stubendek požiadal informatika mestského úradu Mgr. Patra Zakara, 
aby oboznámil poslancov s fungovaním hlasovacieho zariadenia.  
 
Po oboznámení sa poslancov s hlasovacím zariadením pán primátor vyzval poslancov na 
prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  pri otvorení rokovania prezentovali: 22.  Pán primátor 
skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov. Za zapisovateľku zápisnice určil Annu Szabóovú a požiadal 
poslancov o návrhy na overovateľov zápisnice.  
 
I. Andruskó  – navrhujem pána poslanca JUDr. Tamása Vargu.  
B. Keszegh – navrhujem pána poslanca Ing. Jána Vettera.  
L. Stubendek – pán poslanec Ján Vetter, prijímate?  
J. Vetter – áno.  
L. Stubendek – pán poslanec Tamás Varga, prijímate?  
T. Varga – áno.  
L. Stubendek - ďakujem, prosím hlasujte o návrhu na overovate ľov.  
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 5/2015). 
 
L. Stubendek: vzhľadom na to, že musíme byť informovaní o ochrane osobných údajov,  
poprosil by som zamestnanca mestského úradu, aby informoval panie poslankyne a pánov 
poslancov.  
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Viliam Siliga, vedúci útvaru obrany a ochrany Mests kého úradu v Komárne v krátkosti 
oboznámil a vysvetlil poslancom zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.  
 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
L. Stubendek – vzh ľadom na to, že sa vyskytli právne problémy, s ťahujem bod č. 7 
z programu rokovania. Pokiaľ by niekto potreboval podrobnejšie informácie, nech sa obráti na 
predkladateľa materiálu Gabriela Weszelovszkého. Takisto k bodu č. 8 by som chcel 
poveda ť, že v materiáli je uvedený ako predkladate ľ Weszelovszký, vedúci odboru, ale 
tento materiál budem predklada ť ja, ako primátor mesta. Má niekto návrhy, alebo 
pripomienky k programu rokovanie? Nakoľko nikto nemá, prosím, aby sme hlasovali na 
návrh programu rokovania so zmenami, ktoré som uvie dol.  
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 6/2015). 
 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie  
2. Interpelácie  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2015 
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií 
7. Návrh na schválenie poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych obradov  
8. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
9. Rôzne 
10. Záver  

 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
 
K. Gli č  - vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážené dámy, vážení páni. Ako 
vieme z médií, predseda Európskej komisie pán Juncker uvoľnil pre štáty EU peniaze na 
investičný rozvoj. Na margo toho, pán predseda vlády Róbert Fico uverejnil v médiách, že sa 
uvoľnia určité prostriedky na rekonštrukciu komár ňanského prístavu. Chcel by som sa 
opýtať pána primátora, či má bližšie informácie o tejto veci.  
 
I. Andruskó  – vážený pán primátor, milí kolegovia, dámy a páni. Na začiatku stodňového 
obdobia sa nepatrí nikoho kritizovať. Ja sa toho držím a prajem pánovi primátorovi,  jeho tímu 
a pánovi prednostovi veľa úspechu a dúfam, že tieto štyri roky budú úspešné. Dostali sme 
rozpočet a súvislosti s tým by som mal jednu prosbu na pána primátora a žiadam písomnú 
odpoveď. Mesto funguje v zmysle minuloročného rozpočtu, čiže je provizórium. Každá 
organizácia dostáva 1/12. Chcel by som sa opýta ť pána primátora, že všetky školy, 
právnické osoby, esero čky, zariadenia, ktoré patria pod mesto či dostali 1/12 
z minuloro čného rozpo čtu?  Ak áno, tak sa napíše, že áno, ak niektorá nie, tak prosím, aby 
som dostal odpoveď na základe akého paragrafu spoločnosť nedostlala dotáciu. Prosím 
písomnú odpoveď. Bol by som veľmi nerád, keby vznikla taká situácia ako aj v Želiezovciach, 
kde predošlé vedenie neplatilo odvody, dane a tá spoločnosť, ktorá nedostane v januári svoju 
1/12, sa môže dostať do takejto situácie, že musí zaplatiť mzdu a nebude vedieť odviesť 
odvody. Zdôrazňujem, možnože takáto situácia  nie je, ale v tom prípade ak je, tak žiadam 
odpoveď, že prečo nedostali dotáciu.  
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É. Hortai  – Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, dámy a páni. V rámci interpelácií by som 
mala dve otázky na pána primátora. Na ustanovujúcom zasadnutí pán primátor informoval 
mestské zastupiteľstvo, že  zastupovaním pána primátora poveril dvoch viceprimátorov Mgr. 
Bélu Keszegha a Imricha Knirsa. Chcela by som sa op ýtať, ako ur čil pán primátor, 
v zmysle zákona o obecnom zriadení, poradie vicepri mátorov, čiže v akom poradí budú 
zastupova ť pána primátora a v ktorých otázkach?  Druhá otázka – o zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v rokoch 2003-2006, respektíve 2007-2010 boli vyhotovené podrobné zápisnice. 
V uplynulom volebnom období, na príkaz primátora, boli vyhotovené skrátené zápisnice. 
Chcela by som sa opýta ť, ako rozhodol pán primátor, aké zápisnice budú vyh otovené 
počas jeho volebného obdobia o rokovaniach mestského z astupite ľstva?  A moja žiadosť 
je taká, aby pán primátor zabezpečil, aby počas volebného obdobia bola vyhotovená podrobná 
a presná zápisnica, nie skrátená - neúplná zápisnica, ako tomu bolo počas uplynulého 
volebného obdobia. Ďakujem pekne. Na moju interpeláciu žiadam ústnu, aj písomnú 
odpove ď.  
L. Stubendek:  vzhľadom na to, že v rámci interpelácií je presne určené čo sa môže, koho sa 
môže interpelovať, prosím, aby sme sa v budúcnosti toho držali. K interpelácii pána poslanca – 
mám informácie, nie však podrobné, ale akiste príde k tomu, že v súvislosti s týmto,  
nadviažeme kontakt, aby sme sa vedeli pohnúť v tejto veci dopredu. Na otázku pána poslanca 
Andruska – podľa môjho vedomie, nie je žiadny nedostatok, ktorý by narušil činnosť našich 
organizácií. Prosím pána Bohumíra Kóňu, aby povedal k tomu podrobnejšie informácie.  
B. Kóňa: k interpelácii pána poslanca Andruska  - v provizóriu  je zo zákona zakázané dávať 
akékoľvek dotácie. To znamená, že dotácie, žiaľ v tomto období provizória, nevieme dávať ani 
1/12. Pokiaľ si budete žiadať napíšem presne v zmysle ktorého zákona, paragrafu, atď. . Školy 
to je iná záležitosť, tam sú prenesené kompetencie, tie dostávajú iným spôsobom.  
L. Stubendek:  podľa mojich informácií všetky školy, v zmysle prenesených kompetencií, dostali 
všetko. Čo sa týka rozdelenia funkcií viceprimátorov – do ďalšieho zasadnutia  prebehne 
rozdelenie kompetencií a úloh. Čo sa týka zápisníc – samozrejme záleží to len od nás, ak 
mestské zastupiteľstvo žiada podrobnú zápisnicu, nevidím žiadnu prekážku. Samozrejme 
dostanete aj písomné odpovede. Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu.  
 
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení  
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
v Komárne ku d ňu 15.01.2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 7/2015). 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh na uznesenie na zrušenie uznesení Mestského z astupite ľstva v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 8/2015) 
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K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
Š. Bende – ďakujem za slovo pán primátor, chcel by som sa opýtať pána hlavného kontrolóra, 
nakoľko kontrolu v zmysle uznesenia v bode 2. a) nepovažuje za aktuálnu, ktorá sa týka fondov 
z EU a možnosti získania finančných prostriedkov z rozpočtu, ktorá bola v prvom polroku 2014 
súčasťou plánu. Ja s týmto nie celkom súhlasím, lebo táto kontrola bola zaradená do plánu 
kontrol, pretože mestské zastupiteľstvo počas štvorročného obdobia sa nedozvedelo ako 
pracuje mesto, či je vytvorený systém, s kým máme zmluvu, kto sleduje výzvy. Čiže 
odôvodnenie pána hlavného kontrolóra nepovažujem za opodstatnené, ale s tým súhlasím, že 
nakoľko predošlé vedenie mesta malo k tejto kontrole taký prístup ako malo a nedodalo pánovi 
hlavnému kontrolórovi písomný materiál, súhlasím s tým, aby táto kontrola teraz bola 
zrušená pod ľa bodu 2. a) v návrhu na uznesenie, ale zárove ň by bola zaradená do plánu 
kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 ako bod č. 8 v materiáli o ktorom budeme 
rokova ť v ďalšom bode a v apríli, alebo v máji by sa táto kont rola mohla vykona ť.  
M. Csintalan – pokiaľ zastupiteľstvo doplní tento plán, tak samozrejme prijímam.  Návrh na 
uznesenie odporúčam prijať v tej forme ako bol predložený, nakoľko neboli prednesené žiadne 
pozmeňujúce návrhy.  
 /Výsledok hlasovania č. 5/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrol nej činnosti za uplynulé obdobie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 9/2015). 
 
 
K bodu číslo 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. pol rok 
2015 
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
M. Csintalan – návrh pána poslanca Bendeho, ktorý p redniesol v predchádzajúcom bode 
prijímam a s jeho doplnením navrhujem prija ť plán kontrolnej činnosti.  
B. Szabó – chcel by som doplniť návrh na uznesenie. V prvom bode doplni ť vetu – Plán 
kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia – ďakujem. 
M. Csintalan – prijímam.  
L. Stubendek: ďakujem pekne, prosím hlasujme na návrh uznesenia s uvedenými zmenami. 
 /Výsledok hlasovania č. 6/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 10/2015). 
 
 
K bodu číslo 6 Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
B. Keszegh - chcel by som predniesť návrh poslancov Keszegh Margit, Szénássy Tímea, Kiss 
Péntek József, Vetter Ján, Horváth Attila, Kovács Dávid, Bujna Zoltán, Keszegh Béla, na členov 
do jednotlivých odborných komisií:  
 
finan čná komisia:  
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- Vetter János,  
- Kopják Angelika,  
- Csicsó Péter; 
 
komisia pre rozvoj mesta:  
- Keszegh Margit,  
- Padlovics Ágnes; 
 
komisia školstva, kultúry a mládeže:  
- Kiss Péntek József, 
- Kovács György, 
- Szabó Csilla; 
 
športová komisia:  
- Horváth Attila,  
- Százvai Szabolcs,  
- Bak Norbert; 
 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  
- Baštrnák Leila,  
- Kollár Zoltán,  
- Pálinkás Márta; 
 
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy:  
- Kološová Andrea,  
- Tóth László,  
- Doktorik Andrej,  
 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch :  
- Bujna Zoltán,  
- Pohlmüllner József,  
- Köles József. 
 
B. Szabó: predkladám návrh poslancov zo strany SMK-MKP - Feszty Zsolt, Korpás Peter 
a Szabó Béla:  
 
komisia pre rozvoj mesta:  
- Korpás Peter ako poslanec, 
- Takács Péter ako odborník; 
 
komisia školstva, kultúry a mládeže:  
- Farkas Adrianna ako odborník;  
 
športová komisia:  
- Róbert Szayka ako člen odborník,  
 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  
- Renáta Uhrinová ako člen odborník; 
 
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy:  
- Ing. Attila Farkas ako člen odborník; 
 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch :  
- Zsolt Feszty ako člen poslanec, 
- Ing. Róbert Kiss ako člen odborník.  
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Ešte k formálnej časti uznesenia by som dodal, že predložený návrh na  uznesenie nie je 
dobrý, pretože predsedov komisií sme už schválili n a predchádzajúcom zasadnutí a tu sú 
ešte raz uvedení, ako keby sme o nich mali ešte raz  hlasova ť. Pozrime sa na to, aby sme 
z toho nemali problém.  
 
I. Andruskó - v mene frakcie MOST-HÍD, čiže MUDr. Tibora Bastrnáka, JUDr. Évy Hortai, 
Györgya Battu, MUDr. Ipótha, JUDr. Tamása Vargu, a vo svojom mene by som chcel predniesť, 
len predtým by som chcel ešte toľko k tomu dodať – hovorili sme, že o komisii pre verejnú súťaž 
teraz nebudeme rozhodovať, prosím, aby to odznelo.  
L. Stubendek - v poriadku.  
I. Andruskó - a teraz by som predniesol náš návrh:  
 
finan čná komisia:  
- JUDr. Éva Hortai,  
- Ing. Alžbeta Jágerská,  
- Ing. Viktor Olláry; 
 
komisia pre rozvoj mesta 
- Mgr. Magdaléna Tárnok,  
- Ing. Béla Sánta; 
 
komisia školstva, kultúry a mládeže:  
- PaedDr. Ágnes Héder,  
- Jana Mačicová; 
 
športová komisia 
- MUDr. Szilárd Ipóth,  
- Ing. Szilárd Kovács; 
 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch :  
- Csaba Cúth,  
- Marta Šárai; 
 
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy:  
- Tomáš Žuža,  
- Jenő Fügedi; 
 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  
- MUDr. Tibor Bastrnák,  
- Nataša Hosnédlová.  
 
komisia na prešetrenie s ťažností:  
- JUDr. Tamás Varga.  
 
Návrh do komisie pre ochranu verejného záujmu predn esie pán poslanec Batta.  
 
Gy. Batta – návrh:  
 
komisia pre ochranu verejného záujmu:  
- Mgr. Imre Andruskó.  
 
O. Gajdáč: bol som poverený v mene skupiny nezávislých aby som predniesol tento návrh. 
Takže návrh je za skupinu ôsmich nezávislých poslancov, ktorí sú Anton Marek, Konštantín 
Glič, Štefan Bende, Imrich Knirs, Károly Less, František Rajko, Zoltán Benyó a Ondrej Gajdáč. 
Návrh je nasledovný:  
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finan čná komisia:  
- MUDr. Zoltán Benyó,  
- Ing. Alexander Obonya, 
- Ing. Tomáš Palacka; 
 
komisia pre rozvoj mesta:  
- Ing. František Rajkó,  
- Gabriel Marcsa,  
- Ing. Oliver Csémy; 
 
komisia školstva, kultúry a mládeže:  
- Mgr. Károly Less,  
- Mgr. Ondrej Gajdá č,  
- PaedDr. Zuzana Langschadlová; 
 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  
- MUDr. Anton Marek, 
- Ing. Tibor Pint,  
- Béla Szabó (Gábor Kertész); 
 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch :  
- PhDr. Imrich Knirs,  
- Róbert Szilva; 
 
športová komisia:  
- MUDr. Anton Marek,  
- Mgr. František Dosúdil, 
- Mgr. Igor Horváth; 
 
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy:  
- Mgr. Pavel Vincze,  
- Mgr. Károly Less, 
- JUDr. Judita Csizmaziová.  
 
B. Szabó: nako ľko som sa sústredil na odborné komisie, nepovedal s om návrhy do 
komisie na ochranu verejného záujmu a komisie na pr ešetrenie s ťažností, ktoré sú 
nasledovné:  
 
komisia pre ochranu verejného záujmu: 
- Ing. Béla Szabó; 
 
komisia na prešetrenie s ťažností: 
- Ing. Korpás Peter.  
 
B. Keszegh: jednu vec si ešte musíme zistiť, aby to bolo v poriadku. Tí ktorí sú už dávnejšie 
poslanci vedia, že zamestnanec úradu nie je členom odbornej komisie. Máme tu teraz jeden 
takýto prípad – Gábor Kertész, maximálne uznávame jeho odbornosť, ale momentálne pracuje 
pre mesto v rámci jedného projektu. Samozrejme, pokiaľ to je po právnej stránke v poriadku, tak 
môžeme ísť ďalej, ale toto si ešte musíme preveriť a takisto pán Dosúdil, on je zamestnancom 
CVČ. Ešte raz zdôrazňujem, nepochybujeme o ich odbornosti, ide o preskúmanie právnej 
stránky veci.   
B. Szabó: ešte raz by som chcel upozorniť na to, že návrh na uznesenie, ktorý je pred nami 
hovorí, že volíme členov, lenže sú tam uvedení aj predsedovia, ktorých sme už zvolili, čiže 
formálne je to nesprávne napísané a ďalej je tam uvedené komisia o ktorej sme sa na 
zasadnutí rady dohodli, že o komisii pre verejné obstarávanie zatiaľ ešte nebudeme rokovať, 
ale v tomto návrhu je uvedená. Len na toto som chcel upozorniť.  
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L. Stubendek: ďakujem za pripomienku, pred chvíľou som povedal, že to treba brať do úvahy 
pri predkladaní uznesenia. Ďakujem pekne.  
I. Andruskó: reagoval by som na pána viceprimátora. Ak som to dobre pochopil, tak pri dvoch 
komisiách by sme zvolili len deväť členov, pretože ináč nemá zmysel tvoja poznámka pán 
viceprimátor, pretože ak zvolíme , tak bude desaťčlenná komisia. Dá sa to riešiť dvoma 
spôsobmi, buď teraz zvolíme deväťčlennú komisiu, pretože ak teraz zvolíme desaťčlennú 
komisiu, tak už nie je čo preskúmavať, pretože už budú právoplatnými členmi komisie. O tomto 
treba rozhodnúť.  
B. Keszegh: ja by som navrhol, nakoľko sa zrodil konsenzus, že každý prijme člena toho 
druhého, lenže naozaj boli také prípady, že na poslednú chvíľu sme sa dozvedeli mená. Vznikli 
tu také veci, ktoré treba vyjasniť. Rešpektujúc konsenzus navrhujem, aby sme zvolili tých 
sedemdesiat a plus tých ďalších členov a ak by v súvislosti s týmto boli právne pochybnosti, 
nadviažeme kontakt s navrhovateľmi a na nasledujúcom zasadnutí to spresníme. Musíme si ale 
uvedomiť dve veci, jedna je tá, že dnešné hlasovanie má dve dôležité časti. Jedna je, že 
s veľkým potešením môžeme skonštatovať, že v úplnom konsenze zostavíme odbornú komisiu. 
Druhá vec je zas tá, že veľmi rýchlo potrebujeme tieto odborné komisie, aby mestské 
zastupiteľstvo mohlo pokračovať vo svojej práci najmä v  zrušení provizória a prijatia rozpočtu, 
preto navrhujem, aby sme pokračovali a ak by bol nejaký problém, budeme konzultovať 
s príslušnými osobami.  
É. Hortai: taktiež navrhujem, nakoľko tieto mená sú výsledkom konsenzu a súčasťou konsenzu 
bolo, že navzájom nebudeme spochybňovať kandidátov a druhá vec je, že v zákone je uvedené 
len jedna veta: „Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným 
zastupiteľstvom.“ V prednesenom zozname pána viceprimátora je osoba, ktorá nie je 
obyvateľom mesta, ba dokonca je cudzím štátnym príslušníkom, a ani on nebol 
spochybňovaný. Ja v tom nevidím problém a navrhujem odhlasovať.  
L. Stubendek: ešte predtým ako budeme hlasovať, prosím aby bol prečítaný úplný zoznam 
komisií.  
 
Nakoľko neboli odovzdané písomné zoznamy kandidátov, pán  primátor nariadil 
technickú prestávku a požiadal všetky skupiny posla ncov, aby písomne odovzdali svoje 
návrhy.  
 
Technická prestávka od 14:18 hod. do 14:43 hod. .  
 
L. Stubendek: cetené zstupiteľstvo, budeme pokračovať v práci. Poprosím pána viceprimátora 
Keszegha, aby zhrnul zoznamy komisií.  
 
B. Keszegh: mená sú nasledovné:  
 
finan čná komisia:  

- JUDr. Hortai Éva,  
- Ing. Alžbeta Jágerská,  
- Ing. Olláry Viktor,  
- MUDr. Benyó Zoltán,  
- Ing. Obonya Alexander,  
- Ing. Tomáš Palacka,  
- Ing. Vetter Ján, 
- Mgr. Kopják Angelika,  
- Ing. Csicsó Peter; 

 
komisia pre rozvoj mesta:  

- Ing. Rajkó František 
- Ing. Csémy Olivér,  
- Marcsa Gábor, 
- Mgr. Magdaléna Tárnok,  
- Ing. Sánta Béla,  
- Ing. Korpás Peter, 
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- JUDr. Keszegh Margit,  
- Dr. Agnesa Padlovicsová,  
- Ing. Takács Peter;  

 
komisia školstva, kultúry a mládeže: 

- PaedDr. Kiss Péntek József,  
- Kovács Juraj, 
- Mgr. Szabó Csilla,  
- Jana Mačicová, 
- PaedDr. Héder Ágnes,  
- Mgr. Farkas Adrianna,  
- Mr. Gajdáč Ondrej, 
- Mgr. Less Károly,   
- PaedDr. Lanschadlová Zuzana; 

 
športová komisia:  

- MUDr. Anton Marek,  
- Mgr. Horváth Igor,  
- Mgr. František Dosúdil,  
- MUDr. Horváth Attila,  
- Mgr. Százvai Szabolcs,  
- Bak Norbert,  
- MUDr. Ipóth Szilárd,  
- Ing. Kovács Szilárd,  
- Szayka Róbert; 

 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  

- MUDr. Bastrnák Tibor,  
- Hosnédlová Nataša, 
- Uhrinová Renáta,  
- MUDr. Anton Marek, 
- Ing. Pint Tibor, 
- Szabó Béla (Kertész Gábor), 
- JUDr. Baštrnáková Leila,  
- Ing. Kollár Zoltán,  
- Pálinkás Márta; 

 
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy:  

- Žuža Tomáš,  
- Fügedi Jen ő,  
- Mgr. Less Károly,  
- Ing. Farkas Attila,  
- JUDr. Judita Csizmaziová,  
- Mgr. Pavel Vince,   
- MUDr. Kološová Andrea,  
- Ladislav Tóth,  
- Andrej Doktorik; 

 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch : 

- Ing. Bujna Zoltán,  
- Pohlmüllner József,  
- Köles Jozef,  
- Feszty Zsolt,  
- Šárai Marta,  
- Cúth Csaba,  
- Ing. Kiss Róbert,  
- PhDr. Imrich Knirs,  
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- Róbert Szilva; 
 
komisia na prešetrenie s ťažností: 

- JUDr. Varga Tamás, 
- Ing. Korpás Peter; 

 
komisia pre ochranu verejného záujmu: 

- Mgr. Andruskó Imre,  
- Ing. Szabó Béla.  

 
L. Stubendek: ctené zastupite ľstvo navrhujem prija ť návrh na uznesenie 
s pripomienkami, ktoré uviedol pán poslanec Ing. Sz abó Béla, a spresneniami, ktoré 
odzneli, prosím hlasujte.  
/Výsledok hlasovania č. 7/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 11/2015). 
 
 
K bodu číslo 7 Návrh na schválenie poslancov na vykonávanie  občianskych sobášnych 
obradov  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
É. Hortai - mám pripomienku k formálnej časti k návrhu na uznesenie. V názve je 
uvedené „vymenovanie poslancov.“ Tu nejde o vymenov anie ale „ k návrhu na 
schválenie poslancov“ v zmysle zákona.  
L. Stubendek: ďakujem pekne. Navrhujem prija ť návrh na uznesenie, s pripomienku , 
ktorú uvidela pani poslanky ňa JUDr. Éva Hortai.  Prosím hlasujte.  
/Výsledok hlasovania č. 8/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 12/2015). 
 
 
K bodu číslo 8 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciac h  
Predkladate ľka: Ing. Katarín Prodovszká, poverená vedením odbor u správy majetku  
 

1. Mayer Erzsébet - predaj pozemku – TE 1805/2014 
Na schválenie predaja je potrebná trojpätinová vä čšina všetkých poslancov.  
Výsledok hlasovania č. 9/: 
návrh na uznesenie k predaju pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 13/2015). 
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2. Hovorka-PENITA - prenájom nebytových priestorov – TE 1995/2014 
Na schválenie prenájmu je potrebná trojpätinová vä čšina všetkých poslancov.  
Výsledok hlasovania č. 10/: 
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 14/2015). 
 

3. Bartalos Gabriel - prenájom pozemku – TE 2111/20 14 
Na schválenie prenájmu je potrebná trojpätinová vä čšina všetkých poslancov.  
Výsledok hlasovania č. 11/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 15/2015). 
 

4. Magyarics Jozef - predaj pozemku – TE 2115/2014 
Na schválenie predaja je potrebná trojpätinová vä čšina všetkých poslancov.  
Výsledok hlasovania č. 12/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 16/2015). 
 

5. HOME GOLD - prenájom nebytového priestoru – TE 2 120/2014 
Na schválenie prenájmu je potrebná trojpätinová vä čšina všetkých poslancov.  
Výsledok hlasovania č. 13/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového  priestoru   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 17/2015). 
 

6. OVS nebytového priestoru malá pošta II. sídlisko  – TE 16/2015 
I. Andruskó - ak dovolíš pán primátor riešenie je veľmi jednoduché. Rozdeľme to na dve časti.  
Rozhodnutie komisie môžeme odhlasovať. Nespochybňujem mandát tých piatich poslancov. V 
 uznesení primátora MUDr. Antona Mareka je uvedené: „o podpísanie menovacích dekrétov 
členov komisie,“ on ako primátor to oprávnene podpísal a tí piati sú oprávnene členmi komisie. 
Ja nie s týmto mám problém. Ja len žiadam odpoveď na to, že keď niekto 12. januára nemá 
platnú zmluvu s mestom a vyplatíme mu 20 eur, je to určite nezákonné, pretože v tom prípade 
ako odvedieme odvody? Zrejme sa mala na ten deň s nimi urobiť zmluva, dnes im vyplatiť 20 
eur a potom odviesť odvody. Pýtam sa, ako sa dajú za niekoho odviesť odvody, ak ten dotyčný 
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nemá zmluvu a dostane 20 eur. To je minimálne nezákonné. Preto navrhujem pán primátor, 
rozdeľme to na dve časti, odhlasujme rozhodnutie komisie, a k finančnej stránke veci sa ešte 
vráťme. Nepochopte to zle, nejde o 20 eur, ale o odvody. Ďakujem.  
M. Keszegh - pán poslanec Andruskó ma predbehol. V záujem napredovania taktiež 
navrhujem, aby sme rozdelili tento materiál na dve časti. Hlasujme najprv o výsledku verejnej 
súťaže a o druhej časti, veď bude na to možnosť, veď onedlho budeme rokovať ohľadom 
rozpočtu. Treba preskúmať, či je právny vzťah medzi mestom a členom komisie, keď už nie je 
poslancom. Aj teraz sme odhlasovali členov komisie a v podstate tým pádom vzniká právny 
vzťah medzi nimi a mestom a takisto dostanú odmenu.  
B. Keszegh - môj návrh je, ak aj pán primátor súhlasí, z procedurálneho hľadiska rozdelíme 
tento návrh, budeme hlasovať o samotnom prípade a o odmenách členov komisie budeme 
rokovať na nasledujúcom zasadnutí.  
É. Hortai - pozrela som si v pôvodnom návrhu, ako bola schválená komisia. Pri menách nie je 
uvedené, že je poslanec, čiže z ničoho nevyplýva, že bol do komisie schválený z pozície 
poslanca, čiže tým, že jeho mandát zanikol, nezanikla komisia, ktorá bola vytvorená na tento 
jeden prípad a odmenu dostanú v zmysle interných predpisov. Ja nevidím prekážku, aby sme to 
v tejto forme schválili.  
B. Szabó - súhlasím s tým, čo tu odznelo, ale problém je v tom, čo povedal Andruskó Imre – ak 
niekto vykoná nejakú prácu pre mesto musí vzniknúť právny vzťah a na dôvažok, kvôli 
odvodom ešte pred vykonaním práce musí byť zahlásený v zdravotnej poisťovni, v sociálnej 
poisťovni a to sa spätne urobiť nedá. Najjednoduchšie by bolo, keď to už raz takto vyšlo, keby 
tí, ktorých s to týka nedostali odmenu a hotovo, vec uzavretá a tým by sme to ukončili, pretože 
spätne, môžu nad tým uvažovať, ale nebudú to vedieť riešiť, pretože všelijako môže prísť 
k porušeniu zákona.  
L. Stubendek - súhlasím s názorom Évy Hortai, ale napriek tomu, aby sme neskončili v slepej 
uličke, navrhujem rozdeliť návrh na uznesenie tak, že teraz budeme hlasovať o výsledku 
verejnej súťaže a najbližšie budeme riešiť otázku komisie. Prosím, aby ste hlasovali o návrhu 
na uznesenie v zmysel pozmeňujúceho návrhu – hlasovanie len o výsledku obchodnej verejne 
súťaže.  
Výsledok hlasovania č. 14/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 18/2015). 
 
 
K bodu číslo 9 Rôzne  
 
L. Stubendek - poprosím vás, aby ste v krátkosti povedali vaše prípadné pripomienky. Ak 
dobre vidím, práve dostávate harmonogram zasadnutí. Prosím, aby ste si ho pozreli. Otváram 
možnosť prihlásiť sa do diskusie v rámci bodu Rôzne.  
Ďakujem, v poradí ako ste sa prihlásili, poprosím Györgya Battu.  
Gy. Batta - vážený pán primátor, milí kolegovia chcel by som vás informovať, že spoločnosť 
COM-MÉDIA nedostala 1/12 zo svojho minuloročného rozpočtu. Vieme, že stopercentným 
vlastníkom spoločnosti je mesto. Technická vybavenosť, zariadenia – všetko je vo vlastníctve 
mesta, čiže spoločnosti prináleží 1/12 v zmysle zákona č.  583/2004 zákon o rozpočtových 
pravidlách. Situácia je momentálne taká, že nám pomaly vypnú plyn, elektrinu, telefóny, 
nemáme peniaze na tlačiarenské služby a takisto spoločnosť ani odvody do zdravotnej 
a sociálnej poisťovne nevedela odviesť.  
L. Stubendek - ďakujem. Pán poslanec Szabó.  
B. Szabó - ďakujem za slovo. Pozerajúc sa na harmonogram zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, mal by som prosbu, lebo nasledujúce zasadnutie bude dosť skoro, už 19-teho, 
a komisie musia prerokovať najmä rozpočet, ale v zmysle zákona k rozpočtu sú potrebné 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a mesto – všetky sú potrebné. Dúfam, že je to 
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takto pripravené a v tom prípade to pôjde bez problémov. Vyzerá to tak, že budúci týždeň už 
treba zvolať komisiu, ak sú pripravené materiály.  
Š. Bende - ďakujem za slovo pán primátor, ja by som len v krátkosti chcel informovať mestské 
zastupiteľstvo, že pán Deminger, obyvateľ Novej Stráže by chcel prehovoriť ohľadom januárovej 
obhliadky zo strany mesta. Chcel by povedať niekoľko informácií ohľadom rekonštrukčných 
prác. Ešte toľko by som k tomu dodal, že nielen mňa vyhľadal, bol aj za iným poslancom. 
Pánovi Demingerovi by som chcel odporučiť, aby inokedy vyhľadal poslanca svojho obvodu 
a prosím ho  veľmi pekne, aby cez neho riešil tieto záležitosti, pretože ja tak viem, že poslanec 
príslušného obvodu nebol vyhľadaný. Ďakujem pekne a žiadam slovo pre pána Demingera.  
K. Gli č – ja sa len v rýchlosti vrátim k tej špeciálnej škole, všetci o nej vieme a sme informovaní. 
Chcem vyzvať a poprosiť predsedníčku komisie školstva, aby zaradila do programu tento bod, 
lebo z informácie pani riaditeľky vyplýva, že do najbližšieho zastupiteľstva musíme rozhodnúť 
a ja vyzývam všetkých poslancov, aby sme do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
ten nájom pre špeciálnu školu vedeli doriešiť. To je jedna vec. Druhá vec – všetci sme dostali 
list obyvateľov Ulice lesnej. Bol to list, ktorý nás poslancov aj trošku urazil, lebo bol tak ironicky 
písaný, pričom my sme vlastne noví poslanci, ale myslím si, že možno je to havarijný stav, preto 
by som odporúčal, aby kompetentné komisie zaradili do programu túto Lesnú ulicu, že čo s ňou, 
či je to havarijný stav a čo s tým. Tretí bod – dostali sme od Tamása Horvátha nejakú 
poznámku ohľadne ceny za vodu a smeti. Neviem či mu vieme odpovedať, ale patrí sa to aspoň 
povedať, že musíme nejako akceptovať ten jeho list a nejako na to odpovedať.  
T. Szénássy – áno poznám ten problém (špeciálna základná škola), už som sa s ním stretla, 
bola som aj u pani riaditeľky, takže určite sa s tým budeme zaoberať.  
O. Gajdáč – na pána Gliča, na ten prvý bod, ja by som chcel posilniť túto snahu, riešiť túto 
záležitosť špeciálnej školy. Myslím, že by sme to mali doriešiť a bolo by veľmi zlé keby sme to 
nedoriešili a nielen školská komisia, ale aj úrad a hlavne úrad by mal v tomto konať, odtiaľ by 
mal ísť nejaký návrh a mne sa javí, zatiaľ, ale to treba preveriť dobré riešenie umiestniť ju do 
budovy základnej školy v Novej Stráži, ale to je len jedna alternatíva, keď bude lepšia, tak bude 
lepšia, ale treba to riešiť. Ďakujem.  
B. Keszegh – na pána poslanca Gliča by som chcel reagovať. Vo veci špeciálnej základnej 
školy - tiež viem tak, že odborná komisia bude o tom rokovať, ba dokonca spolu so ZŠ na Ul. 
práce, nakoľko sú v ich priestoroch, aby všetky strany boli vypočuté a podľa najlepšieho 
vedomia boli navrhnuté čo najlepšie alternatívy. Čo sa týka listu od Tamása Horvátha ohľadom 
odvozu odpadu. Nakoľko sa tento list objavil, v prvom rade po maďarsky, v týždenníku Delta, 
tam z našej strany bola už zverejnená odpoveď, ale myslíme si, že ide o veľmi dôležitú tému. 
Požiadali sme Komárňanské listy, keby našli na to priestor, a zverejnili list a aj odpoveď  ako 
v maďarskom, tak aj v slovenskom jazyku. Tento problém sa týka každej rodiny. Chceli by sme 
navrhnúť korektnú, otvorenú diskusiu a na toto musíme nájsť riešenie, ale chceli sme zhrnúť 
fakty z každého hľadiska, čiže pokiaľ Komárňanské listy na to nájdu priestor, v nasledujúcom 
čísle bude zverejnený list a aj odpoveď v maďarskom, aj v slovenskom jazyku. Tiež si to 
myslíme, že na každú takúto pripomienku treba dôstojne zodpovedať.   
I. Andruskó - niekoľko záležitostí už povedal pán kolega Glič. Čo sa týka Lesnej ulice, 
spomenuli bývalého poslanca László Stubendeka a pána poslanca Battu, ktorí si vypočuli ich 
žiadosť a dúfam, že obaja to aj budú vedieť vyriešiť a pomôžu vypracovať riešenie.  
L. Stubendek – je to tak.  
I. Andruskó - pána viceprimátora Knirsa by som poprosil, teraz už máme komisiu, ktorej on je 
predsedom. Dúfam, že väčšina kolegov odovzdala svoje majetkové priznanie, pretože ak nie, 
tak budeme musieť urobiť patričné kroky, takže by som poprosil Imra, aby v krátkej dobe zvolal 
komisiu a na nasledujúce zasadnutie by sme predložili správu. Prosím pána viceprimátora, aby 
to koordinoval. Ja práve naopak, ja som si myslel, že zastupiteľstvo bude aspoň o týždeň skôr, 
pretože nás čaká veľmi dôležitá téma – rozpočet. Ja som mal pocit, že budúci týždeň by sa 
mohli zísť komisie, ktoré sme odhlasovali, pán primátor behom pár dní podpíše uznesenia, to 
nebude problém. Budúci týždeň už mohli zasadať komisie, prvý februárový týždeň mohla 
zasadať rada a druhý februárový týždeň, čiže nie 19. februára, ale 12. februára mohlo zasadať 
zastupiteľstvo. Vieme veľmi dobre, tí ktorí sa zaoberajú so športom, najprv treba schváliť veľký 
balík na šport a kultúru a to sa dá rozdeliť len v ďalšej fáze, takže by sme vlastne získali jeden 
týždeň. Prosím pána primátora, aby si to premyslel. Všetko je k tomu dané. Kolegovia materiál 
dostali, každý si to mohol preskúmať. Samozrejme je to v právomoci pána primátora, čiže ja 
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som len naznačil, že som si myslel, že zasadnutie zastupiteľstva bude skôr. V súvislosti 
s rozpočtom sa pripájam k žiadosti kolegu poslanca Szabó Bélu. Nakoľko sa na rozpočet viažu 
jednotlivé organizácie, skutočne nech je súčasťou materiálu, či riaditeľ danej organizácie 
súhlasí, alebo nesúhlasí s návrhom, pretože som videl, že ste niekomu zvýšili, niekomu znížili 
rozpočet. Nech je to tam uvedené. Nepochopte ma zle, nie oni rozhodujú, len nech je tam 
uvedené, že riaditeľ XY: „ nesúhlasím s návrhom úradu a keď to zastupiteľstvo príjme, tak toto 
budú následky,“ nech je to tam uvedené a poslanci, na základe toho potom budú vedieť 
rozhodnúť. Podľa mňa je to dôležité, aby sme videli či riaditeľ súhlasí, alebo nesúhlasí. Zrejme 
s tým nebude súhlasiť, ale to nás nemusí v plnej miere ovplyvniť, ale majme o tom obraz, že 
aké budú následky nášho rozhodnutia. Pred chvíľkou Batta György povedal, že keď im znížia 
rozpočet, musia poslať preč štyroch ľudí. Čiže nech je to súčasťou materiálu, že ak budú mať 
nižší rozpočet, musia poslať preč štyroch ľudí. A ešte jedna vec. Máme veľa nových kolegov, 
ani ja do toho celkom nevidím a nemáme prehľad o tom, aká je priemerná mzda. Nejde o to, 
nech z toho nie je nedorozumenie, nie na to som zvedavý, že XY koľko zarába, len chcem 
vedieť aká je priemerná mzda na mestskom úrade, aká je odmena, ostatné príplatky, aby sme 
mali obraz, pretože teraz prijmeme jeden balík, na to dáme 2,5 mil. eur a ani neviem čo 
pokrýva. Takto si ale vieme skontrolovať, či tie sumy sú, alebo nie sú reálne, či tam je, alebo nie 
je rezerva. Prosím vás o doplnenie, aby sme mali prehľad koľko stojí jedna pracovná sila.  
F. Rajko - vážený pán primátor. Pripájam sa k prvému návrhu kolegu, poslanca Bélu  Szabó, 
aby ďalšie zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo o týždeň neskôr – 26. februára. Ďakujem.  
L. Stubendek - ďakujem. K zasadnutiam zastupiteľstva by som chcel povedať toľko, že mali 
sme už dopredu pripravený harmonogram zasadnutí, kde bol uvedený čo najbližší termín, ale 
vzhľadom na to, že úrad zabezpečuje práce okolo referenda, ktoré teraz iným spôsobom 
zaťažujú úrad a vyžaduje si ich úplnú pozornosť, preto sme dali najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva na 19. februára. Toľko k odôvodneniu. Poprosím pána prednostu, aby 
odpovedal na otázku pána poslanca Battu.  
B. Kóňa - musím povedať, že je to dotácia, to znamená, že provizórium, to je úplne jasné, ale 
pre poslancov, ktorí nie sú ako historicky celkom informovaní, by som chcel len pripomenúť, že 
dotáciu, ktorú dostáva COM-MÉDIA zruba na osemdesiatpäť, deväťdesiat percent čerpá len na 
osobné náklady, čo nie je určite dobré pre podnikateľský subjekt. Niekoľko rokov tlačíme na to, 
aby mali vlastné príjmy, ktorými si vykryjú tieto veci, čo majú aj napísané v zakladateľskej 
listine, ale je to dotácia, takže tam niet veľmi o čom, je mi to ľúto. Pán poslanec Szabó, rozpočet 
– tu len chcem povedať, že my sme mali pripravený kompletný rozpočet so všetkými prílohami, 
rozbory, všetko už na októbrové zastupiteľstvo. Odvtedy dá sa povedať, že materiály sú 
zverejnené, prišlo tam k určitým úpravám, ktoré prešli cez komisie, alebo ešte cez staré 
komisie, radu a niektoré inovácie teraz. To znamená, že samotný rozpočet, ako vieme predložiť 
samozrejme v celom zložení, tak ako sa patrí, či už tá komisia bude budúci týždeň, alebo ten 
nasledujúci týždeň. Čo sa týka pána poslanca Gliča – špeciálna škola – v princípe je to 
niekoľkodňová záležitosť tá žiadosť, ale musíme to rozdeliť na dve časti. Jedna časť je tá 
horúca ihla, čo musíme vyriešiť hneď a druhá vec je perspektívne čo budeme riešiť a ako 
budeme riešiť, lebo jeden variant, tá bývalá základná škola v Novej Stráži. Neviem... pán Rajko 
sa tu už usmieva, my sme tam už boli a ktorí to poznáte, viete veľmi dobre, že to bez 
absolútnej, veľkej rekonštrukcie nie je použiteľný priestor. Samozrejme keby sme vedeli na to 
získať nejaké zdroje, dotácie, možno by to malo racionálny základ, ale určite to nie je na horúce 
riešenie, že teraz, zajtra do prenájmu. Budeme hľadať riešenie, tak ako bolo povedané. Na 
otvorený list už pán viceprimátor povedal, áno bola daná odpoveď. Pán poslanec Andruskó, ak 
som dobre pochopil čo sa týkalo rozpočtu mestského úradu, ako osobné náklady, aby sa dalo 
vypočítať, tak môžem povedať, je to napočítané na platnú organizačnú štruktúru, na platy, ktoré 
sú normálne dané a plus sme tam kalkulovali plus 1,5% od 1. 1. 2015, čo hovorí zákon a plus 
1% od 1. 7. ako hovorí zákon, nič viacej tam nie je písané, to znamená, že tam môžeme robiť 
akékoľvek analýzy, nevidím tam problém, ale toto je tam kalkulované.  
L. Stubendek: ďakujem pekne, k tomu bodu ešte požiadam názor hlavného kontrolóra, čo sa 
týka pripomienky pána poslanca Battu.  
M. Csintalan: v zmysle §7 odsek 2 zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy obec môže dať finančnú dotáciu na činnosť rozpočtových organizácií zriadených 
mestom. V zmysle § 11 odsek 1 tohto istého zákona v prípade provizória nemôže poskytnúť 
dotáciu v zmysle § 7 odseku 4 zákona, čiže toto nie je prípad COM-MÉDIE. COM-MÉDIA je 
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zriadená mestom, čiže odsek 2, a dotácia iným právnickým osobám a fyzickým osobám sa 
môže dať v zmysle odseku číslo 4, čiže COM-MÉDIA môže dostať dotáciu a aj im treba 
poskytnúť 1/12. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek: ďakujem za odpoveď. Pán poslanec Glič.  
K. Glič: ja nechcem veľa hovoriť, lebo ja pevne verím, že pani predsedníčka Szénássy tento 
problém vyrieši veľmi optimálne, len chcem spresniť jednu vec, neviem či mám pravdu, mňa tak 
informovala pani riaditeľka, aby ste vedeli, že ona potrebuje dlhodobý prenájom lebo v prípade 
dlhodobého prenájmu dostane investície na rekonštrukciu. Teraz môžeme komunikovať 
s ministerstvom vnútra, aspoň si tam zalobujeme s niektorými politikmi. Ďakujem.  
L. Stubendek - bola tu jedna požiadavka, na ktorú v  zmysle rokovacieho poriadku musím 
dať hlasova ť. Prosím poslancov, aby hlasovali na návrh – slovo pre pána Demingera 
z Novej Stráže.  
Výsledok hlasovania č. 15/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý.  
 
J. Deminger - Vážení páni poslanci, vážený pán primátor. Uplynulo ďalších 6 rokov, vymenili sa 
dvaja primátori a tu je tretí. Menili sa poslanci, poslankyne, lenže nič sa nemení. Vieme, že 
mesto je v mínuse. Pred týždňom, v pondelok sme si pozreli v akom stave je Nová Stráž, kde 
zo strany mesta, posledných 10 rokov nebola žiadna investícia, aby ožila tá časť. Len na 
základe dohody s mestom,  vďaka verejnoprospešným pracovníkom, obyvatelia, ktorí sú 
nezamestnaní ju dali do poriadku. Všetka moja vďaka patrí bývalému primátorovi Antonovi 
Marekovi, ktorý sa pričinil povoleniami,  papiermi, aby nejako dal do poriadku Novú Stráž. 
Vrátim sa ku kanalizácii, prišiel von riaditeľ KOMVaKu, pán Cséplő a povedal, že existuje pre 
ozdravenie Novej Stráže injekcia a má projekt. Hovoríme o 1,5 mil. eur na výstavbu ciest 
v Novej Stráži. A vy tu rozprávate, že mesto potrebuje finančné prostriedky, potrebuje injekciu. 
Neviem o akých peniazoch, odkiaľ,  o akých zdrojoch hovoríme, keď mesto už šetrí aj takým 
spôsobom, že lampy večer nesvietia. Dnes ráno keď sme vstali, s veľkým počudovaním sme 
zistili, že niekto dal do poriadku ulicu,  pretože v Novej Stráži to býva tak, že v noci prídu, 
betónujú, asfaltujú. Ihneď, ako podáme papier, že máme problémy s ulicou, kým prídu von 
z mesta, to potrvá 10, 12 dní, lebo pravda majú na to 30 dní,  čiže dajú do poriadku ulicu a keď 
sa prídu na ňu pozrieť z mesta, povedia, že: „tu nie je žiadny problém.“ Keď sa ide pešo, alebo 
autom tak je to v poriadku, lenže pod cestou, keď sa otvorí, je tunel. 23. decembra prasklo 
potrubie v Novej Stráži na Podzáhradnej ulici a 15 tis. litrov vody striekalo do výšky šiestich 
metrov. Viete o tom? 2. januára, 16 tis. listrov vody – Podzáhradná. Krížna ulica – 14 tis. litrov 
vody. Vy sa tu rozprávate o rozpočte. Osem rokov sa pokúšame o to, čo nám Tibor Bastrnák 
dal na papieri a v rámci projektu ISPA - obnovenie cesty, ktoré do dnešného dňa nie je 
urobené. Obyvatelia boli veľmi prekvapení a povedali, že veľmi pekne ďakujú každému kto sa 
zúčastnil tohto, že máme urobenú cestu. V Novej Stráži netreba nič robiť, cesta je dokonalá, 
verejné osvetlenie, všetko, ale do rozpočtu mesta nezabudnite zahrnúť na každý jeden dom 
gumené čižmy, pretože ak počas uplynulých 6 rokov to neurobili, tak teraz za tieto štyri roky na 
to určite nebudú peniaze. Toľko odkaz od ľudí z Novej Stráže. Keď prišiel pán primátor, ľudia 
vykrikovali, nadávali. Kanalizačný systém je zastaraný a do žumpy steká dažďová voda, 
odpadová voda vyteká na ulicu. Hovoria, že v sobotu bude pršať. Pozývam vás, môžete sa prísť 
pozrieť. Darmo píšeme, darmo upozorňujeme, nikto nič nerobí. Veľmi pekne ďakujem, týmto by 
som tému kanalizácie aj ukončil, mňa to už vôbec nezaujíma, máme poslanca pána Rajka, 
ktoré ho sem posadili, on by mal vedieť, že ako to je. Kanalizácia nie je len záležitosťou 
Podzáhradnej ulice, ale aj časti Vadaš, Bene a v poslednej dome, pán poslane Keszegh veľmi 
dobre vie, že vo Vrbovej nad Váhom praskajú potrubia a ľudia tam každý druhý deň nemajú 
pitnú vodu, pretože ju napojili na staré potrubie. Nakoľko tam býva môj krstný, dva dni pre 
Vianocami nemali pitnú vodu. Písali, sťažovali sa a nikto nič. Pýtali sa kde je pán poslanec 
Keszegh. Ja len tlmočím to, čo hovoria ľudia. Išiel som tam v sobotu a cesta je tam taká ako 
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tunel, pretože keď praskne potrubie voda podmyje cestu. Treba sa tam isť pozrieť. Dnes to tak 
chodí, že vykopeme jamu, potom ju zabetónujeme, len preto, aby sme obrali mesto 
o smiešnu sumu. Asfaltujeme? Ako, keď o dva týždne je prepadnutá cesta. Dnes som išiel od 
lekára cez siedme sídlisko. Je tam obrubník,  cesta je štrnásťkrát narezaná okružnou pílou. 
Viete koľko dnes stojí m2 zámkovej dlažby? 3, 90. Treba dať hore asfalt, dať tam zámkovú 
dlažbu a keď praskne potrubie, tak len sa dá hore a potom naspäť. Netreba asfaltovať, len zo 
strojom umiestniť. Urobte rozpočet na siedme sídlisko, na zámkovú dlažbu a bude poriadok. 
A ešte jedna vec a teraz budem hovoriť po slovensky, nakoľko to sledujú právnici a smeruje to 
na pána poslanca Gliča. Pán Glič dostali ste od ľudí z Komárna v roku 2013, v júli, aby ste sa 
postarali o detské ihrisko. Viete s tým niečo spoločné?  
K. Gli č - v Novej Stráži? 
J. Deminger - nie, tu. Je to od pani Ďuríkovej. Poznáte ju?  
B. Keszegh - prosím vás nenacvičujte tu s pánom poslancom.  
L. Sstubendek- poďme k veci prosím.  
J. Deminger - ja s ním nenacvičujem, len ľudia ma poprosili, aby som to povedal.  
B. Keszegh - samozrejme všetci poslanci súhlasili, že si chcú vypočuť názor, ale poprosil by 
som vás, aby ste s pánom kolegom Gličom nenacvičovali, pretože je nedôstojné takto hovoriť 
s poslancom.  
J. Deminge r- viete koľko so mnou nacvičovali – deň aj noc?  
L. Stubendek - prepáčte, ja vediem toto zasadnutie, poprosím ešte v krátkosti.  
J. Deminger - v poriadku. Jedna developerská firma, skupina ľudí mala záujem o vytvorenie 
detského parku – vchod do detského parku od autobusovej zastávky až do detského parku. 
V roku 2013 prišlo k detskému úrazu, alebo neviem ako to mám povedať, možno nedbalosť 
rodičov. V roku 2014 telesne postihnuté dieťa vo vozíku pani Ďuríkovej syn sa vysypal pred 
vchodom do detského parku, rozbil si tvár, ústa a hlavu. Bolo to dané, musel som tam ísť, lebo 
ma poverili, aby som tam išiel. Bo som tam s pánom Gráfelom a pani Kajanovou a nakoľko ma 
poverili, aby som vybavoval všetky povolenia týkajúce sa detského parku sme došli na tú 
kauzu, že mesto nemá povolenie na vytvorenie detského parku, osadenie hojdačiek, zámkovej 
dlažby od pamiatkového ústavu. Všetka táto vec, ktorá mala tam byť vytvorená zastala na tejto 
činnosti. Toľko som len chcel. Veľmi pekne ďakujem.  
É. Hortai - k poznámke pána hlavného kontrolóra by som chcela dodať. Pán hlavý kontrolór 
hovoril o tom, že odvolávanie sa pána prednostu bolo mylné a chcela by som požiadať pána 
primátora, aby čím skôr konali vo veci COM-MÉDIE a taktiež pána viceprimátora, ktorý 
medzitým vyšiel von, aby podporil v tom pána primátora, nakoľko na dnešnom zasadnutí už dali 
aj konkrétne úlohy pre Komárňanské listy.  
L. Stubendek - samozrejme. Tak bude.  
B. Keszegh - naozaj len veľmi v krátkosti by som chcel dať niekoľko odpovedí. Ide o veľmi 
komplexný problém, z ktorého bolo vyňaté len niečo a chcel by som  len povedať, že sa 
snažíme sledovať tieto udalosti. Problém Podzáhradnej ulice v Novej Stráži je oprávnený. 
Osobne sme to viackrát videli, ale ešte raz – je to dlhoročne naťahujúci projekt v súvislosti 
s ktorým sa snažíme nájsť riešenie. Aby pochopili aj noví poslanci – bol postavený nový 
kanalizačný systém externou firmou. Spoločnosť KOMVaK nás informovali, že oni ani 
nerealizovali, ani nevykonávali dozor na tej stavbe a problém je v tom, že kanalizácia na 
odpadovú vodu je dobre dimenzovaná, len nerátala s dažďovou vodou. Výstavba sa skutočne 
podarila zle a keď prší, dažďová voda sa nahromadí v strede cesty.  Cséplő Gábor povedal, že 
oni už minulý rok v súvislosti s týmto pripravili štúdiu, aj ju tu máme. Zo strany pána 
viceprimátora Knirsa boli návrhy aj na iné riešenie, my sme ich aj postúpili, ale prosím vás berte 
do úvahy, že sme tu len niekoľko dní a čo vieme, priebežne budeme riešiť. Vo viacerých 
prípadoch zrejme budeme vedieť navrhnúť riešenie, lenže všetko je otázka peňazí. Určite sa tu 
nenájdu takí, ktorí by nechceli aby bola urobená Lesná ulica, aby bola urobená Podzáhradná 
ulica, Eötvösova ulica a mohol by som pokračovať, zoznam je veľmi dlhý a mohli vy sme 
vymenovať položky za 150 mil. eur. V prípade Kavy odznela konkrétna pripomienka. V prípade 
Kavy by som chcel zdôrazniť, že sme vo viacerých prípadoch boli vonku. Najprv bol problém, že 
kvalita vody je nevyhovujúca a preto bol KOMVaK viackrát oslovený, aby urobili niečo. Úrad 
verejného zdravotníctva a takisto aj iné úrady protestovali. KOMVaK za viac ako 1,5 mil.  eur 
vystavala časť, ktorá napojila Kavu na centrálny systém a dostávajú komárňanskú vodu. 
Problémom ale je, že studňa v ktorej kvalita vody bola nestála fungovala v inom režime, 
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s nižším tlakom, avšak nový systém je stabilný, ale funguje s vyšším tlakom čo zapríčiňuje, že 
starý potrubný systém vkuse praská. Ja som ešte možno predtým, ako pán Deminger počul 
o tomto probléme, vyhľadal vedenie KOMVaKu, aby veľmi rýchlo niečo urobili. Problém je, že 
zrejme bude treba vymeniť dlhšie úseky, ale toto v zimnom období nemôžu urobiť, pretože 
vtedy treba zabezpečiť iný zdroj pitnej vody – cisterny, lenže je to problematické keď je teplota 
pod bodom mrazu. Čiže môžem povedať, že obyvateľov Kavy touto cestou pozdravujem, som 
veľmi rád, že som vždy riešil problémy tejto časti mesta, naďalej to tak budem robiť, aj tento 
problém sledujeme a pokúsime sa ho riešiť podľa nášho najlepšieho vedomia.  
L. Stubendek: ďakujem pekne pánovi viceprimátori, ja by som každého poprosil aby reagovali 
stručne. Vzhľadom na to, že nemáme viac diskutujúcich, chcel by som povedať ešte zopár 
informácií. Vzhľadom na to, že v súvislosti s  mestskými spoločnosťami – KOMVaK a COM-
MÉDIA bola reč o rozpočte. Viem si úplne predstaviť, síce taká kategória, že mimoriadne 
zastupiteľstvo už nie je, ale s mestskými spoločnosťami a  s rozpočtom by sme sa prípadne 
mohli zaoberať na zasadnutí v mimoriadnom termíne. Vzhľadom na to, že zajtra bude jedna 
významná udalosť v Bratislave, poprosil by som pána viceprimátora doktora Knirsa, aby 
informoval o tom mestské zastupiteľstvo.  
I. Knirs: to dobré na koniec. Asi všetci vieme, že naše mesto bude sláviť 750. výročie svojho 
vzniku. Maďarský inštitút v Bratislave vás a vašich priateľov srdečne pozýva na podujatie – 
otvorenie výstavy, v rámci dní maďarskej kultúry, ktorá sa uskutoční zajtra, 22. januára 
Bratislave, na adrese Palisády 54, o 18-tej hodine.   Výstava sa uskutoční pri príležitosti 750. 
výročia vzniku mesta Komárna. Témou výstavy je  Gibraltár na Dunaji. Výstavu otvroí raiditeľ 
Pro Castello Comaromiensi Ľudovít Gráfel. Vystúpi Rácz Tibor – prezident Medzinárodnej únie 
koncertných akordeonistov. Ďalej budú účinkovať študenti Bratislavského konzervatória. 
Prípitok prednesnie Stubendek László, primátor mesta Komárna. Dovoľte mi, aby som Vás v 
mene vedenia mesta a v mene pána primátora pozval na toto podujatie.  
 
 
K bodu číslo 10 Záver  
 
L. Stubendek - ďakujem veľmi pekne. Ctené zastupiteľstvo, program dnešného zasadnutia sme 
vyčerpali. Ďakujem pekne za pripomienky. Zvlášť ďakujem obyvateľovi časti Nová Stráž za 
pripomienky. Všetko je spísané v zápisnici, všetko je zachytené. Prosím každho aby sa 
zúčastnil práce v komisiách. Každému prajem pekný večer. Dovidenia. Ďakujem za spoluprácu.   
 
Pán primátor Ing. László Stubendek o 16:16 hod. uko nčil 2. zasadnutia Mestského 
zastupite ľstva v Komárne.  
 
V Komárne d ňa 
 
  
...............................................    .......…………………………        
      Ing. Bohumír Kó ňa                            Ing. László Stubendek  
  poverený prednosta MsÚ                       primátor mesta    
 

Overovatelia 
 
 
 

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

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

Ing. Ján Vetter  
 
Zapísala: Anna Szabóová 
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia  
- návrhy poslancov 
- výsledky hlasovania  
- materiály rozdané na zasadnutí MZ 
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva 
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
 
 
• 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 

 
 


