MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 67271/53378/OOP-ZP2/2012

Komárno, 8. novembra 2012

ZÁPISNICA
Z 24. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 8. NOVEMBRA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol
MUDr. Anton Marek, primátor mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Neprítomný - ospravedlnený: Ing. László Gyırfy.
Neskôr prídu: Mgr. Juraj Bača, Ing. Gabriel Dékány.
Neprítomná: PaedDr. Ágnes Héder.
Ďalší prítomní:
-

Ing. Štefan Pásztor, prednosta MsÚ,
vedúci odborov MsÚ,
hlavný kontrolór,
prizvaní zástupcovia tlače,
prizvaní vedúci mestských organizácií.

Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov pri otvorení
rokovania: 18. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Anna Szabóová.
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého
programu
Overovatelia zápisnice: - Ing. Imrich Dubány,
- Ing. Béla Szabó.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
overovatelia
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je schválený (č. uznesenia 862/2012)
A. Marek – k dnešnému programu sú určité zmeny. Do bodu programu Žiadosti a návrhy vo
finančných veciach by sme zaradili dva ďalšie body, jeden bod by bol Comorra Servis a druhý
Prerokovanie žiadosti návrhu ceny tepla pre Calor na rok 2013. A v bode programu Žiadosti
a návrhy v majetkovoprávnych veciach by sme zaradili Prerokovanie žiadosti ZSE
v zastúpení IMMO MEM, s.r.o. - prípojka pre novú trafostanicu pri termálnom kúpalisku.
Ešte by som vás chcel požiadať, že o 14:30 má prísť pani prokurátorka JUDr. Katarína
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Purkartová, takže pri tom bode, ktorý budeme akurát preberať, keď ukončíme, tak keď ona
príde z určitých časových obmedzení z jej strany, vtedy by sme potom mali bod, č. 6 Návrh
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, pri ktorom ona chce
byť. Prosím prípadné ďalšie návrhy k programu zasadnutia.
I. Andruskó – prosím, aby sme o týchto dvoch bodoch, ktoré pán primátor navrhol, čiže
o Comorra Servis a o Calor, hlasovali zvlášť, pretože, pokiaľ by sme mali hlasovať o odvolaní
riaditeľa Comorra Servis, tak v tom prípade neviem podporiť tento návrh, ale ak ide o to, aby
sme vyriešili finančnú situáciu organizácie tak podporím návrh. Mám dve prosby. Nakoľko sú tu
hostia zo ZŠ Ul. práce, chcel by som poprosiť kolegov poslancov, aby sme preložili body
programu rokovania 15, 16, čiže Žiadosti a návrhy vo finančných veciach a Žiadosti a návrhy
v majetkovoprávnych veciach. Tieto body by sme preložili dopredu ako bod č. 5 a 6.
Samozrejme tak, že by sme brali ohľad na žiadosť pána primátora, že keď príde pani
prokurátorka, tak by sme prerušili. Čiže zostanú, klasicky, prvé štyri body, a ako 5. a 6. bod by
boli tieto dva obšírne materiály a potom ostatné body.
A. Marek – čo sa týka Comorra Servis, ide o finančné záležitosti.
É. Hortai - na zasadnutí rady som naznačila, že Univerzita J. Selyeho má jednu žiadosť.
Prenajíma miestnosti od mesta a jednu časť týchto miestností doteraz užíval Zväz maďarských
pedagógov. Koncom roka končí platnosť zmluvy medzi univerzitou a zväzom. Chcú požiadať
mesto, ako majiteľa, o súhlas aby aj na nasledujúce obdobie mohli uzavrieť zmluvu so Zväzom
maďarských pedagógov. Materiál je pripravený. Ak zastupiteľstvo podporí môj návrh prerokovať
tento materiál, chcela by som ho predložiť v rámci bodu programu Žiadosti a návrhy
v majetkovoprávnych veciach. Ide o obyčajný súhlas.
A. Marek – v poriadku. Ideme hlasovať jednotlivo.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
pozmeňujúci návrh k programu rokovania primátora mesta A. Mareka - Prerokovanie žiadosti
návrhu ceny tepla pre Calor na rok 2013
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený
/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh k programu rokovania primátora A. Mareka – Comorra Servis
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený
/Výsledok hlasovania č. 4/:
pozmeňujúci návrh k programu rokovania É. Hortai – Univerzita J. Selyeho
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený
/Výsledok hlasovania č. 5/:
pozmeňujúci návrh k programu rokovania primátora A. Mareka – IMMO-MEM
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený
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/Výsledok hlasovania č. 6/:
pozmeňujúci návrh k programu rokovania I. Andruskó – body 15 Žiadosti a návrhy vo
finančných veciach a 16 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach preložiť na
prerokovanie ako body 5 a 6
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený
/Výsledok hlasovania č. 7/:
celý program rokovania so schválenými zmenami
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 863/2012)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Interpelácie
Kontrola plnenia uznesení
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc
Návrh na VZN č. .../2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
9. Návrh na VZN č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno
10. Návrh VZN č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia
z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008
11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov
Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno
12. Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno
13. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno
14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
15. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva a kultúry
16. Návrh na zrušenie „Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“
17. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Komárno
18. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku mesta
19. Informatívna správa o výsledku kontroly využitia prostriedkov EU na výstavbu cyklotrasy
20. Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
21. Rôzne
22. Záver
K bodu číslo 2 Interpelácie
Š. Bende, PaedDr – chcel by som informovať kolegov poslancov, že 25. októbra, na základe
schváleného uznesenie MsZ, nakoľko pripravujeme komunitný plán sociálnych služieb, sa
uskutočnilo mimoriadne úspešné stretnutie, kam sme pozvali zástupcov 25. rôznych sociálnych
inštitúcií, ktorých sme informovali o uznesení MsZ a o činnosti úradu, že chceme pripraviť,
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budúci rok vo februári túto akciu. Zobrali to veľmi pozitívne, že aj oni môžu byť súčasťou tejto
akcie a taktiež že sa môžu zúčastniť na príprave komunitného plánu sociálnych služieb mesta.
Nakoľko sú už pripravené dotazníky, aj osobitne pre občanov. Mám zvlášť dotazník, ktorý sa
vzťahuje na mestské inštitúcie. Touto cestou chcem požiadať kolegov poslancov, nakoľko aj oni
zastupujú jednotlivé obvody v rámci mesta. Tieto dotazníky by sme vám teraz chceli rozdať
a zároveň vás chcem poprosiť, aby ste sa snažili do 25. novembra získať od ľudí informácie,
aby sme mali prehľad, čo všetko toto mesto v rámci sociálnych služieb potrebuje. Tieto
dotazníky by ste potom mohli odovzdať u pracovníčky úradu pani Zuzky Garaiovej, ktorá má
kanceláriu pri vchode do budovy úradu. Čiže termín je do 25. novembra. Mám ešte jednu
prosbu na pána primátora. Chcem poprosiť pána primátora. V týchto chvíľach prebieha
v komárňanskom cintoríne posledná rozlúčka s pánom Antalom Andrássym. Pán Andrássy bol
veľaváženým občanom nášho mesta a po zmene režimu bol aj aktívnym členom zastupiteľstva.
Prosím, aby sme minútou ticha uctili pamiatku Antala Andrássyho.
A. Marek – prosím poslancov, uctime si pamiatku Antala Andrássyho.
Všetci prítomní si minútou ticha uctili pamiatku Antala Andrássyho.
I. Andruskó – pred dvoma mesiacmi som vytiahol žltú kartu pre pána Ing. Nagya a zároveň by
to bola aj moja interpelácia na pána primátora, mám tu aj červená karta a poviem, že prečo.
Pred dvoma mesiacmi som žiadal pána primátora a pána inžiniera. Jeden sobotný deň bola
akcia na ZŠ Eötvösa. Škola žiadala, aby kuchárkam bolo vyplatených 150 eur, ale pán inžinier
to nedovolil. A teraz mi to už preto vadí ešte viac, lebo... a nechápem prečo je to takto na
mestskom úrade. Surfoval som na internete a zistil som, že je taká škola, ktorá na rekonštrukciu
v uplynulom mesiaci dostala 7200 eur. Nechápem, že keď nie sú peniaze, tak ako je to možné,
že niekto podá žiadosť a dostane 7200 eur na rekonštrukciu záchodov. Iný zase podá žiadosť
na 150 eur a tých 150 eur nedostane, dostane len odpoveď, že nie sú peniaze. Mne sa toto
vôbec nepáči a žiadam pána primátora, aby to preskúmal, že ako je to možné. Zdôrazňujem,
nie proti tomu som, že niekto dostane peniaze a zrekonštruuje niečo, to je v poriadku. Ale
porovnajme si to. Prišla žiadosť, dostali 7200 eur, v tom čase, keď nám povedali že na nič nie
sú peniaze. Je to na internete, stačí si to len vyhľadať. A tých 150 eur nepreúčtovali. Kuchárky
pracujú za minimálnu mzdu, dostali by na hlavu 20 eur. Rada rodičov toto vyrovnala. Ide tu ale
o princíp. Pre mňa je neprijateľné, že príde niekoho žiadosť a niekomu je sympatický, tak
dostane peniaze a keď riaditeľ nie je sympatický tak peniaze nedostane. Toto takto fungovať
nemôže! Žiadam odpoveď, že prečo je to tak, že sa robia takéto rozdiely medzi školami. Je to
neprijateľné a žiadam pána inžiniera, aby na to odpovedal. Takto nie som ochotný hlasovať
o zmene, znížení rozpočtu, ak bez nášho vedomia dokáže previesť 7200 eur a potom sa
sťažuje, že chýbajú peniaze.
J. Nagy – hovoríme o dvoch rôznych veciach. Odmeny pre kuchárky nie sú v mojej
kompetencii. Ak s tým bude súhlasiť kompetentný človek, nie je problém. Podpíše a my tých
150 eur bez problémov pošleme. Čo sa týka tej druhej záležitosti. Vieme, že s kuchyňami sú
veľké problémy. Na tento účel sme uvoľnili z rozpočtu peniaze. Presné sumy vám teraz neviem
povedať, nakoľko som sa na túto tému nepripravoval, ale sú uvoľnené finančné prostriedky
a povedali sme, že treba dať do poriadku odsávacie zariadenia. Druhý problém je, že sa vyskytli
vážne hygienické nedostatky, to je napr. kuchyňa na ZŠ Ul. mieru, kde túto rekonštrukciu
budeme musieť urobiť, nakoľko nám hrozí, že nám tú kuchyňa zatvoria. Bude to financované
z tých prostriedkov, ktoré zastupiteľstvo, anno na septembrovom, alebo augustovom zasadnutí,
teraz neviem presne na ktorom, uvoľnilo. Ale že presne o akú sumu ide... viem vás písomne
informovať. Ale to nie je pravda, že sú to svojvoľne prevedené peniaze. Vieme veľmi dobre čo
sa stalo. Mali sme salmonelovú infekciu na kuchyni ZŠ Komenského. Hygiena nás kontroluje,
upozornila nás na nedostatky, ktoré musíme odstrániť a uskutočníme to z tých finančných
prostriedkov, ktoré zastupiteľstvo anno schválilo. Nejde tu o žiadnu svojvôľu.
A. Marek – v každom prípade, ja sa pozriem za tým. Tých 150 eur zajtra vybavím. Myslel som,
že je to už vybavené.
I. Dubány – už som naznačil pánovi primátorovi. Bola nám doručená pozvánka na dnešné
zasadnutie, kde bol uvedený začiatok zasadnutia o 13:00. V priebehu utorňajšieho dňa som sa
od mojich kolegov poslancov dozvedel, že začiatok bol preložený na 9:00. Chcem požiadať
pána primátora, neviem koho poveril s touto úlohou, aby informoval poslancov, respektíve
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pozvaných hostí. Ja, ako poslanec som do dnešného dňa nedostal ani ústne, ani mailom, ani
písomne upozornenie o tom, že začiatok dnešného zasadnutie, je z 13:00 preložený na 9:00.
Chcem sa opýtať od pána primátora, nežiadam odpoveď teraz, ale nech to preskúma a aby sa
to najbližšie nestalo. Druhá záležitosť keď dovolíte. Vo vestníku č. 203/2012, z 19. 10. 2012 pod
číslom 12 612 bolo zverejnené vyhlásenie verejného obstarávania. Verejné obstarávanie
vypísalo mesto Komárno a verejné obstarávanie má názov zákazky: „Poskytovanie
a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov a bytových domov v meste
Komárno.“ Samozrejme všetko je tu krásne rozpísané, čo všetko by mal budúci dodávateľ
urobiť na základe tejto výzvy. Moja otázka na pána primátora je, že prečo na domovej stránke
mesta Komárno táto výzva, alebo toto oznámenie nie je uvedené.
A. Marek – k tej prvej otázke. Preskúmam to, že kde bol problém. Takéto niečo by sa nemalo
stať. K tvojej druhej otázke. Taktiež to preskúmame.
Š. Bende, JUDr. – interpelujem pána primátora v súvislosti s uznesením č. 501/2011, ktoré
mestské zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí dňa 15. decembra 2011. Toto uznesenie sa
vzťahuje na výzvy, ktoré boli vypísané v roku 2011 a podané projekty v roku 2012 ako aj na to,
či mesto podalo nejaké projekty v roku 2011 a či vôbec sleduje tieto výzvy. Na základe tohto
uznesenia, kde bol požiadaný primátor mesta, mala byť predložená informatívna správa
o výzvach vypísaných na projekty a termín tam bol do 30. júna 2012, ktorý už uplynul. Preto
interpelujem pána primátora v tomto bode a nie pri bode kontrola plnenia uznesení, nakoľko ja
som sa už raz v tomto bode na zasadnutí MZ, ktoré sa konalo 28. júna 2012,na toto opýtal.
Odpoveď znela, že termín ešte nevypršal, do uplynutia termínu sú ešte 2 dni. Odvtedy sme mali
už dve zasadnutia, kedy som tiež spomenul toto pri bode kontrola plnenia uznesení. Odpoveď
som nedostal. Žiadam pána primátora, aby mi povedal, prečo nebola táto informatívna správa
predložená a či sa pripravuje. Ja tak viem, a moji kolegovia poslanci tiež, že tieto výzvy sa
sledujú v rámci úradu a taktiež s projektmi sú poverení zamestnanci úradu. Moja druhá
interpelácia. S touto interpeláciou ma poveril Cúth Csaba, nakoľko sa nestihol prihlásiť.
Interpelácia sa týka toho, že bola zvolaná komisia cestovného ruchu tak, že žiadny materiál zo
strany úradu nebol doručený. V skutočnosti ani nebolo o čom rokovať. Pýta sa, že prečo sa to
stalo. A keď aj naďalej to takto bude pokračovať, tak komisia cestovného ruchu nebude vedieť
o čom rokovať.
A. Marek – výzvy samozrejme boli. Na najbližšie zasadnutie chceme pripraviť komplexný
materiál. K otázke, čo sa týka zasadnutia komisie cestovného ruchu, prosím pána prednostu,
aby odpovedal.
Š. Pásztor – zapisovateľ komisie cestovného ruchu sa viackrát pýtal, či má zvolať zasadnutie
komisie, nakoľko nie je materiál. Povedali sme, že bude. Totiž, COMORRA SERVIS mal za
úlohu vypracovať a predložiť materiál na termín. Ináč o tom dnes budeme rokovať. Preto ja som
dal taký návrh, že nakoľko COMORRA SERVIS predloží materiál a ten sa predsa len týka
cestovného ruchu, preto by bolo dobré, keby ho komisia cestovného ruchu videla. Žiaľ, ten
materiál na ten deň nebol predložený, dokonca pán viceprimátor dostal prvý exemplár tohto
materiálu o 3-4 dni neskôr, než ako bol termín. Veľmi ľutujeme. Kvôli tomuto materiálu malo byť
to zasadnutie komisie. Prepáčte.
A. Marek – dúfam, že sa to nebude opakovať. Takéto niečo by sa nemalo stať. Nie úrad za to
môže. Ďakujem. Môžeme prejsť na ďalší bod rokovania.
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu
I. Andruskó – mám procedurálny návrh. Uznesenie má dve časti, bod A/ a bod B/. Žiadam, aby
sme hlasovali zvlášť, nakoľko časť B, v mene frakcie vieme podporiť, ale tak ako aj kolega
Bende povedal, v tomto materiály je veľmi veľa nepresností a preto časť A/ nepodporíme.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
návrh na uznesenie - časť A/
Za
:9
Proti
:0
Zdržal sa
:11
Nehlasoval :0
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Prítomní

:20 návrh neprešiel hlasovaním

/Výsledok hlasovania č. 9/:
návrh na uznesenie - časť B/
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 864/2012)
O 14:15 prišla pani okresná prokurátorka JUDr. Katarína Purkartová.
A. Marek – ako som na začiatku povedal, že keď príde pani prokurátorka, tak posunieme
dopredu bod, ktorý sa týka návrhu na VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Ďakujeme pani okresnej prokurátorke, že prišla a tak teda budeme
pokračovať s týmto bodom programu zasadnutia.
K bodu číslo 8 Návrh na VZN č. .../2012 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora
JUDr. Katarína Purkartová, okresná prokurátorka uviedla, že prišla na toto zasadnutie preto,
lebo bola v dostatočnom časovom predstihu pozvaná a bol jej zaslaný návrh o ktorom dnes
budú poslanci rokovať. Ďalej uviedla, že zákon o prokuratúre umožňuje alebo ukladá
prokurátorovi výkon činnosti aj na netrestnom úseku, to znamená vo vzťahu orgánom verejnej
správy, ktorými sú mestá, obce a vyššie územné celky. Jedným z opatrení alebo prostriedkov,
ktorými uplatňuje prokurátor túto svoju pôsobnosť je aj uplatnenie poradného hlasu v rámci
zasadnutia orgánu verejnej správy, a to by teraz chcela využiť. Pani okresná prokurátorka
ponechala pre potreby pripojenia k zápisnici písomný materiál v ktorom poukázala na
nedostatky tohto návrhu na VZN a ktoré uviedla aj na zasadnutí MZ. V zmysle § 31 ods. 1 písm.
c/ zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov uplatnila svoj poradný
hlas a navrhla neprijať tento návrh na VZN v tejto podobe, nakoľko nespĺňa požiadavku
zákonnosti.
JUDr. Vojtech Novák, prekladateľ návrhu VZN, stiahol tento materiál z rokovania.
Pán primátor sa poďakoval pani okresnej prokurátorke, že prišla a aj za pripomienky, ktoré mala
k návrhu na VZN.
Pani okresná prokurátorka ešte dodala, nakoľko sa teraz ďalej o tomto VZN rokovať nebude,
aby ďalší návrh bol pripravený v nejakej primeranej lehote. Lebo vlastne od podania
upozornenia v júni uplynulo už skoro 6 mesiacov. Na záver sa poďakovala za pozornosť
a odišla zo zasadnutia MZ.
Zasadnutia zastupiteľstva sa zúčastnili aj učitelia a rodičia žiakov zo Základnej školy na Ul.
práce. Pán primátor vyzval prítomných, aby povedali kvôli čomu prišli na toto zasadnutie,
nakoľko zasadnutie ešte potrvá hodnú chvíľu, tak aby nemuseli čakať na ten bod programu,
kvôli ktorému prišli.
Pán riaditeľ ZŠ Ul. práce ako hlavný dôvod, pre ktorý prišli jeho kolegovia a rodičia žiakov na
toto zasadnutie, uviedol zníženie rozpočtu dobre hospodáriacich základných škôl, kam zaradil
aj ZŠ Ul. práce, kde on sám je riaditeľom, na úkor škôl, ktoré menej dobre hospodária.
Pán primátor a poslanci MZ uistili pána riaditeľa, a všetkých prítomných že tento rok, našli iné
riešenie a potrebné zvýšenie rozpočtu ZŠ na Ul. pohraničnej budú riešiť iným spôsobom, čiže
nie na úkor rozpočtu ostatných základných škôl.
Pán riaditeľ sa poďakoval za pozitívnu odpoveď, zároveň sa poďakoval aj kolegom a rodičom
za podporu a nakoľko dostali takýto prísľub ich ďalšia účasť na zasadnutí MZ už nie je
potrebná.
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O 15:30 pán primátor nariadil prestávku.
Pokračovanie o 15:50.
K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta
/Výsledok hlasovania č. 10/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 865/2012)
K bodu číslo 5 Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru
TE-1116/2012 Prerokovanie zmeny sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady platné od roku 2013
I. Andruskó – ďakujem pánovi primátorovi, že zorganizoval stretnutie kde sa mohli frakcie
porozprávať. My si tiež myslíme, že zvýšenie bude potrebné, ale dohodli sme sa, že dnes o tom
nebudem rozhodovať. I keď je tu návrh na uznesenie, ale dohodli sme sa, že dnes o návrhu
hlasovať nebudeme, aby si to každá frakcia mohla ešte prepočítať a na decembrovom
zasadnutí o tom rozhodneme.
A. Marek – je to len informatívny materiál, nebudeme o tom hlasovať. Materiál predložíme na
decembrovom zasadnutí.
TE-1117/2012 Návrh na vytvorenie jednotlivých častí obce (mesta) na účely dane
z nehnuteľností platných od 1.1. 2013 Prerokovanie návrhu sadzieb dane z nehnuteľností
platných od 1. 1. 2013.
A. Marek – takisto ako pri predošlom, je to len informatívny materiál.
TE-1073/2012 Návrh na viazanie bežných rozpočtových výdavkov Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2012
Návrhy na uznesenie, alternatíva č. 1 a alternatíva č. 2 rozdané na zasadnutí MZ.
É. Hortai – pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie k alternatíve č. 1 znie nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie 1. informáciu o výhľade neplnenia
príjmovej časti programového rozpočtu mesta Komárno v roku 2012 výhľad plnenia rozpočtu
v roku 2012 s nekrytím rozpočtovaných výdavkov vo výške 619.900 eur, 2. prísľub správcov
kapitol Programového rozpočtu mesta Komárno na možné zníženie bežných výdavkov
v priebehu rozpočtového roka 2012 v celkovej výške 126 740 eur, 3. že chýbajú ďalšie zdroje
na základe predložených opatrení chýbajú v Programovom rozpočte mesta Komárno na rok
2012 vo výške 493 160 eur, ktoré budú prenesené na ťarchu roku 2013; B/ schvaľuje viazanie
výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2012, vo výške 126 740 eur
z vlastných bežných príjmov, z dôvodu očakávaných nižších príjmov vo výške potvrdenej
správcami kapitol (výška viazania tvorí prílohu uznesenia) “ časť C/ a termín zostávajú bez
zmeny. V prílohe, uvedenej v časti B/, bude doplnený stĺpec označený Výška viazania,
s údajmi v návrhu uvádzanými v stĺpci Správcovia potvrdili.
/Výsledok hlasovania č. 11/:
návrh na uznesenie podľa pozmeňujúceho návrhu É. Hortai
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:19
:0
:0
:1
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 866/2012)

TE-1112/2012 Žiadosť ZŠ Komenského o úpravu rozpočtu na rok 2012 pre ŠKD
/Výsledok hlasovania č. 12/:
návrh na uznesenie
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:3
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 867/2012)
TE-1113/2012 Žiadosť ZŠ Rozmarínovej o úprave rozpočtu a rok 2012 pre ŠKD
/Výsledok hlasovania č. 13/:
návrh na uznesenie
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 868/2012)
TE-1110/2012 Rozpočtové opatrenie schválené primátorom mesta Komárno v roku 2012informatívna správa
/Výsledok hlasovania č. 14/:
návrh na uznesenie
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený (č. uznesenia 869/2012)
TE–1133/2012 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30. 09. 2012
– informatívny materiál
/Výsledok hlasovania č. 15/:
návrh na uznesenie
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:7
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 870/2012)
TE-1134/2012 Návrh na zmenu Zoznamu priorít kapitálových výdavkov na rok 2012
É. Hortai – pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie: „Návrh na uznesenie k Správe o stave
začatých a pripravovaných investičných akcií; časť A/ - bez zmeny; časť B/ žiada MUDr.
Antona Mareka, primátora mesta Komárno 1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012, 2. postupovať
v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia. Termín: do 31. 12. 2012 predložiť písomnú
informáciu a zdôvodnenie 1. nerealizácie štúdie uskutočniteľnosti k umiestneniu prístavu
do lokality Harčáš, 2. opodstatnenosti a financovania: - Urbanistického štúdia
8

Transkontinentálneho logistického centra – prístavu, Komárno, Harčáš; - Vizualizácia
Transkontinentálneho logistického centra – prístavu, Komárno, Harčáš. Termín:
nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.
/Výsledok hlasovania č. 16/:
návrh na uznesenie podľa pozmeňujúceho návrhu É. Hortai
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :1
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 871/2012)
TE-1135/2012 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno na rok 2012
/Výsledok hlasovania č. 17/:
návrh na uznesenie, ktorý bol rozdaný na zasadnutí MZ
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:21 návrh je schválený (č. uznesenia 872/2012)
CALOR, s.r.o. - žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2013
Predkladateľ: Ing. Ľuboš Veľký, konateľ spoločnosti
K tomuto bodu programu bol rozdaný materiál na zasadnutí MZ.
Š. Pásztor – chcem vás upozorniť, na to, čo namieta aj pán Nagy v mene úradu, že nie je
premietnutá nová výška nájomného. Do pondelka by ste mali čas to ešte prepočítať a potom na
pokračujúcej časti schôdze by sme to schválili am blok celé.
O návrhu na uznesenie sa bude hlasovať na nasledujúcom zasadnutí MZ.
Vzhľadom na neskorú večernú hodinu pán primátor MUDr. Anton Marek o 21:15 ukončil
zasadnutie MZ s tým, že 13. novembra (utorok) 2012 o 14:00 hodine sa bude konať ďalšie
zasadnutie MZ, len na neprerokované body tohto zasadnutia.

...............................................
Ing. Štefan Pásztor
prednosta MsÚ

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

...................................
Ing. Imrich Dubány

...................................
Ing. Béla Szabó
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Zapísala: Anna Szabóová
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia s prílohami,
- výsledky hlasovania,
- pozmeňujúce návrhy poslancov,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- materiály rozdané na zasadnutí

• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na
zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom
úrade v Komárne.
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