MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: /768/PRI/2018

Komárno, 06. decembra 2018

ZÁPISNICA
Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 06. DECEMBRA 2018

II. S l á v n o s t n á č a s ť
K bodu číslo 1 – Otvorenie
L. Stubendek – ..... srdečne Vás vítam na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Komárne, ktoré v zmysle zákona o obecnom zriadení týmto otváram.

K bodu číslo 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
L. Stubendek – ..... v zmysle metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
za zapisovateľa zápisnice určujem Zsuzsannu Molnár a za overovateľov určujem Ing.
Zoltána Bujnu a Mgr. Györgya Battu. Teraz žiadam Róberta Dobiho, člena mestskej
volebnej komisie, aby
informoval prítomných o priebehu ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva a oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa
konali dňa 10. novembra 2018, a Zuzanu Matejičkovú, podpredsedníčku mestskej volebnej
komisie, aby odovzdala osvedčenia o zvolení.
R. Dobi – ..... program ustanovujúceho zasadnutia je nasledovný: po otvorení a určení
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, mestská volebná komisia oznámi výsledky volieb do
samosprávy mesta a odovzdá osvedčenie o zvolení primátorovi a poslancom. Potom
nasleduje zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia mesta, zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva, vystúpenie primátora,
prezentácia, hlasovanie o návrhu programu zasadnutia a hlasovanie o návrhu na uznesenie
k výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta Komárno. Potom nasleduje pracovná
časť zasadnutia. Hlasovať sa bude zdvihnutím ruky.

K bodu číslo 3 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom zvoleného zastupiteľstva
R. Dobi – ..... vážené dámy, vážení páni, v zmysle § 188 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v mene
miestnej volebnej komisie Vám oznamujem výsledky volieb. Voľby do orgánov samosprávy
mesta Komárno sa konali 10. novembra 2018. Na území mesta Komárno boli v zmysle
rozhodnutia mestského zastupiteľstva vytvorené 3 volebné obvody. Do zoznamu voličov bolo
zapísaných 29 654 osôb, z ktorých sa na týchto voľbách zúčastnilo 8 369. Počet platných
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hlasovacích lístkov na voľbu poslancov, ktoré uznali jednotlivé okrskové volebné komisie bol
8 197. Vo voľbách bolo zvolených 25 poslancov mestského zastupiteľstva. Počet platných
hlasovacích lístkov na voľbu primátora, ktoré uznali jednotlivé okrskové volebné komisie bol
8 187.
Miestna volebná komisia uznala voľby do orgánov samosprávy mesta Komárno za platné, čo
potvrdila podpísaním a odovzdaním zápisnice s nasledujúcimi výsledkami:
za primátora mesta Komárno bol zvolený pán Mgr. Béla Keszegh, nezávislý kandidát.

Za poslancov mestského zastupiteľstva boli v jednotlivých obvodoch zvolení:
Za volebný obvod číslo 1:
1.

Ing. Marián Molnár – MOST – HÍD, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – poslanec,

Za volebný obvod číslo 2:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Ján Vetter – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Ondrej Gajdáč – nezávislý kandidát – poslanec,
JUDr. Štefan Bende – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Magdaléna Tárnok – nezávislý kandidát – poslanec,
Ing. Zoltán Bujna – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Imre Andruskó – MOST – HÍD Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – poslanec,
Mgr. Károly Less – Strana maďarskej komunity – poslanec,
Baltazár Ryšavý – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. György Batta – MOST – HÍD – Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – poslanec,
MUDr. Anton Marek – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Patrik Ruman – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr, Csilla Szabó – nezávislý kandidát – poslanec,

Za volebný obvod číslo 3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MUDr. Attila Horváth – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Béla Keszegh – nezávislý kandidát – poslanec,
MUDr. Szilárd Ipóth – nezávislý kandidát – poslanec,
JUDr. Tamás Varga – nezávislý kandidát – poslanec,
Ing. László Stubendek – nezávislý kandidát – poslanec,
Mgr. Tímes Szénássy – nezávislý kandidát – poslanec,
Zsolt Feszty – nezávislý kandidát – poslanec,
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21.
22.
23.
24.
25.

Dávid Kovács – nezávislý kandidát – poslanec,
JUDr. Margit Keszegh – nezávislý kandidát – poslanec,
PhDr. Imre Knirs – Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja – poslanec,
Mgr. Ildikó Bauer – Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja – poslanec,
Ing. Peter Korpás – nezávislý kandidát – poslanec,

Nakoľko Mgr. Béla Keszegh bol zvolený za primátora mesta a mandátu poslanca sa vzdal,
v zmysle § 192 zákona, nastupuje miesto neho ako náhradník nasledujúci v poradí:
26.

MUDr. Zsolt Sebő – MOST – HÍD, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – poslanec.

R. Dobi – ..... proti výsledkom volieb sťažnosť podaná nebola. V mene miestnej volebnej
komisie primátorovi mesta a poslancom blahoželáme.

K bodu číslo 4 – Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta, prevzatie insignií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia zvoleným primátorom
L. Stubendek – ..... ďakujem za prednesenú správu. Prosím prítomných aby vstali,
nasleduje sľub primátora. Prosím Bélu Keszegha, aby zložil zákonom predpísaný sľub
primátora.
B. Keszegh – ..... „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Nasledovalo podpísanie prísahy, odovzdanie insignií a odovzdanie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia.

K bodu číslo 5 – Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
B. Keszegh – ..... prosím Tímeu Szénássy, aby prečítala sľub poslanca mestského
zastupiteľstva a poslancov, aby po prečítaní sľubu, každý vo svojom materinskom jazyku
vyslovil „SĽUBUJEM – FOGADOM“.
T. Szénássy – ..... „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone
svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
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Poslanci, každý vo svojom materinskom jazyku, vyslovili „Sľubujem – Fogadom.“
R. Dobi – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím Vás, aby ste svoj sľub potvrdili
podpisom v poradí, ako budem čítať.
Nasledovalo podpísanie sľubu poslancami na osobitnom liste, podľa volebných
obvodov v abecednom poradí a prevzatia osvedčenia o zvolení za poslanca.

K bodu číslo 6 – Vystúpenie zvoleného primátora mesta
B. Keszegh – ..... vážení zvolení poslanci, milí hostia, vážení Komárňania! Vo voľbách 10.
novembra voliči rozhodli, že Vám zveria do rúk rozvoj nášho mesta na obdobie nasledujúcich
štyroch rokov. Občania nevolili len 25 poslancov a primátora – sformulovali pre nás aj
niekoľko odkazov. Nízka účasť vo voľbách nás upozorňuje a to, že si musíme opäť získať
dôveru občanov nášho mesta. Musíme dokázať, že riadenie mesta je službou vykonávanou
v záujme ich požiadaviek, a nielen samoúčelným hašterením, či bojiskom záujmových
zoskupení a straníckych skupín. Musíme urobiť všetko v záujme toho, aby v našom
rozhodovacom procese zohrávala čo najväčšiu úlohu odbornosť a záujem väčšiny občanov.
Musíme budovať mesto, ktorého obyvatelia vidia zmysel svojej účasti a zapájaní sa do vecí
verejných a v ktorom prijímame spoločné rozhodnutia v duchu vzájomnej úcty. Počas
uplynulých rokov sa mnohé oblasti života mesta začali významne rozvíjať, Práce je vak ešte
stále neúrekom, čaká nás množstvo veľkých investícií. Ak dokážeme v radoch mestského
zastupiteľstva začať novú éru, môžu sa nám splniť aj veľké plány a dokážeme urobiť veľký
krok vpred. Voliči vyslovili svoj odkaz aj stranám, čísla hovoria samé za seba. Strany sú však
zároveň dôležitou súčasťou štátneho zákonodarstva, poslanci nášho mesta v zastupiteľstve
samosprávneho kraja a v Národnej rade môžu rozvoju nášho mesta v mnohom pomôcť. Na
každej úrovni budeme hľadať možnosti spolupráce, budeme partnermi v každej záležitosti,
ktorá môže slúžiť na osoh mesta. Som presvedčený, že konkrétne výsledky budú oveľa
výrečnejšie ako akýkoľvek slogan a spolupráca bude základom aj budúcich úspechov. Voliči
nám v nemalej miere odkázali aj to, komu a do koho rúk chcú zveriť osud mesta. Znamená to
pre nás, pre mňa obrovskú zodpovednosť a je to zároveň veľká pocta. Po dvanástich rokoch
práce v samospráve dokážem precítiť jej váhu a ušľachtilú výzvu, veď Komárno nie je len
jedným mestom z mnohých. Plne sa zasadím za to, aby sme Komárno pozdvihli do váženej
a vedúcej pozície nášho regiónu. Bol by som rád, keby po týchto voľbách každý odhodil
spory, ktoré počas pätnástich rokov trávili naše mesto, Chcel by som, aby sa tu obyvatelia
cítili dobre, aby sa vrátili mnohí z tých, ktorí sa vysťahovali do zahraničia. Merajme
komárňanských podnikateľov rovnakou mierou a pomáhajme im, aby pociťovali pevnú
domácu pôdu pod nohami. Nech konečne naše školy a škôlky pracujú v podmienkach
hodných ich vynikajúcich výsledkov. Nech je proces budovania plynulý, majme odvahu
uvažovať o veľkých projektoch a nevyhýbajme sa potrebným zmenám. Buďme ekologicky
zodpovednou komunitou s modernými dopravnými možnosťami. Nech sa Komárno naďalej
rozvíja ako športová veľmoc, s dôrazom na výchovu a zapájanie mladých talentov, a zároveň
nech sa čo najviac obyvateľov nášho mesta venuje pravidelnému pohybu a športovaniu.
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Nech žijeme v meste, ktorého bohatú kultúrnu tradíciu si všetci vážime, ale v ktorom majú
možnosť vyrastať noví Jókaiovia, Lehárovia a Harmosovci. V maximálnej miere uctievajme
naše tradície a minulosť, ale budujme moderné a rastúce mesto. Podajme ruku na pomoc
odkázaným, ale neprispôsobivým občanom kategoricky dajme na vedomie, že trváme na
zachovaní poriadku. Nech žijeme v meste, ktorého zrekonštruované ihriská zapĺňa čoraz
viac detí, v ktorom je dobré založiť si rodinu, v ktorom možno pracovať a plánovať dlhodobo.
Nech sa naše národnosti a tradičné cirkevné spoločenstvá navzájom obohacujú a žijú svoje
všedné dni v porozumení, pretože aj keď hovoríme odlišne, ale náš život tu žijeme spoločne.

II. P r a c o v n á

časť

B. Keszegh – ..... týmto sa ukončila slávnostná časť a nasleduje pracovná časť. Ako vidím je
tu celkový počet poslancov aj bez hlasovania. Hlasovať budeme bez zariadení zdvihnutím
ruky. Môžem potvrdiť, že toto naše zasadnutie je uznášaniaschopné, keďže je tu prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Prosím hlasujme o programe rokovania
zdvihnutím ruky, tak ako to už odznelo. Kto podporuje predložený program?
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k programu rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý – berie na vedomie
B. Keszegh – ..... návrh je prijatý. Ako prvé by bolo hlasovanie k výsledkom volieb do
orgánov samosprávy mesta Komárno konaných dňa 10.11.2018. Nakoľko nemáme
k dispozícii notebooky, preto každý dostal materiály v tlačenej forme. V bode A/ berieme na
vedomie výsledky volieb, v bode B/ konštatujeme schválených. Má niekto nejaké
pripomienky alebo návrhy k programu? Ak nie, tak prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
k výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta Komárno konaných dňa 10.11.2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 1/2018)
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K bodu číslo 1 – Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
B. Keszegh – ..... na prvom zasadnutí musíme schváliť aj návrh na uznesenie mandátovej
komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie. Návrh bol, aby boli zo všetkých zoskupení.
Teda návrh je: Mgr. Imre Andruskó, JUDr. Štefan Bende a PhDr. Imre Knirs. Je ešte nejaký
iný návrh alebo nejaké pripomienky? Ak nie, tak prosím hlasujme o predloženom návrhu.

/Výsledok hlasovania č. 3/:
návrh na zloženie mandátovej komisie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 2/2018)

K bodu číslo 2 – Poverenie poslanca mestského, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
B. Keszegh – ..... tento návrh je predložený z toho dôvodu, že keď primátor alebo
zástupcovia z nejakého dôvodu nemôžu konať, tak tento poslanec môže zvolať zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Za uplynulé štyri roky zastával túto funkciu JUDr. Štefan Bende,
ktorý je navrhnutý aj na ďalšie štyri roky. Poprípade nejaké otázky, návrhy alebo
pripomienky? Ak nie, tak prosím hlasujme.

/Výsledok hlasovania č. 4/:
k povereniu poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 3/2018)
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K bodu číslo 3 – Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
B. Keszegh – ..... na základe platných zákonov môže mesto Komárno zriadiť mestskú radu,
ktorý slúži ako poradný orgán v prvom rade pre primátora, ktorý napomáha v zostavovaní
programu rokovania na mestské zastupiteľstvo. Počet poslancov v rade môže byť maximálne
8, a na základe zákona musí odzrkadľovať schválené pomery v zastupiteľstve. V meste
Komárno dostalo mandát 18 nezávislých poslancov, a 3+4 poslanci politickej strany – Strana
maďarskej komunity – Magyar közösség pártja a MOST – HÍD – Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség. Na základe
tohto je navrhnutých 6 nezávislých poslancov, ďalej 1 poslanec Strana maďarskej komunity –
Magyar közösség pártja – Mgr. Károly Less a 1 poslanec MOST – HÍD – Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – Mgr. Imre
Andruskó. Má niekto nejaké otázky, návrhy alebo pripomienky? Ak nie, tak prosím hlasujme.
Zloženie členov Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne:
Mgr. Imre Andruskó,
JUDr. Štefan Bende,
Mgr. Ondrej Gajdáč,
JUDr. Margit Keszegh,
Mgr. Károly Less,
Ing. László Stubendek,
JUDr. Tamás Varga,
Ing. Ján Vetter.
/Výsledok hlasovania č. 5/:
k zriadeniu mestskej rady a voľba jej členov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 3
(Ing. Peter Korpás, Zsolt Feszty, Mgr. Magdaléne Tárnok)
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 4/2018)

K bodu číslo 10 – Návrh na zriadenie odborných komisií a voľba ich predsedov
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
B. Keszegh – ..... prerozdelenie komisií je zhruba tak isto ako za uplynulé roky. Bolo by
zriadených 7 komisií. Zmena je len v tom, že komisie by boli 9 členné, nakoľko 10 členné nie
sú práve najlepšie ani pri hlasovaniach. Teda zriadilo by sa 7 komisií s počtom členov 9.
Popritom sme dali návrh na to, aby sa zriadila nestála komisia pre digitalizáciu
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 06. decembra 2018
7

MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

a transparentnosť s počtom 9 členov. V prvom rade by sme komisiu chceli poveriť takými
úlohami ako je celkové preformulovanie webovej stránky mesta, kde sa zverejňujú
informácie, v ktorých je obrovská zmena. V uplynulom období bili ohľadom toho dosť
problematické otázky. Myslím si, že by to bolo potrebné dať do rúk odborníkom a tak
obyvateľom mesta otvoriť čo najširšie kanály pre získanie informácií a tak otvoriť mestský
úrad pre verejnosť, v čom by nám mohla byť nová digitalizácia veľmi nápomocná. Pre
verejnosť by sme uviedli mená predsedov jednotlivých komisií:
-

finančná komisia – Mgr. Patrik Ruman, s počtom 9 členov,
komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Ing. Zoltán
Bujna, s počtom 9 členov,
komisia školstva a kultúry – Mgr. Tímea Szénássy, s počtom 9 členov,
komisia športu a mládeže – Dávid Kovács, s počtom 9 členov,
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Mgr. György Batta, s počtom 9
členov,
komisia verejného poriadku a dopravy – Baltazár Ryšavý, s počtom 9 členov,
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – Mgr. Ildikó Bauer, s počtom 9
členov,
komisia pre prešetrenie sťažností – JUDr. Margit Keszegh, s počtom 3 členov,
komisia pre ochranu verejného záujmu – JUDr. Tamás Varga, s počtom 3 členov,
komisia pre digitalizáciu a transparentnosť - Dávid Kovács, s počtom 9 členov.

B. Keszegh – ..... ešte by som k tomu dodal, že i keď to zákon nestanovuje, aj tu sme sa
snažili, aby dostali priestor všetky politické zoskupenia. Vyplývajúc z toho budú z 18
nezávislých poslancov riadiť piati, 1 komisiu poslanec Strany maďarskej komunity – Magyar
közösség pártja a 1 komisiu poslanec strany MOST – HÍD – Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség. Má niekto
v spojitosti s týmto nejaké otázky alebo pripomienky? Pán poslanec Imre Andruskó.
I. Andruskó – ..... ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení cirkevní a svetskí
hodnostári. Pred chvíľou bolo trocha napätie, ale v mene strany MOST – HÍD by som sa
chcel poďakovať pánovi primátorovi, lebo sme rokovali korektne. Keď to bude takto ďalej
pokračovať, tak si myslím, že v nasledujúcich štyroch rokoch môže z toho mesto len získať.
Dovoľ mi ešte pán primátor, nakoľko sú tu aj cirkevní hodnostári, aby som citoval slová
Aquinói Szent Tamása a zároveň gratuloval aj k zvoleniu. Pán primátor maj silu zmeniť to čo
sa dá. Maj trpezlivosť, aby si strpel to, čo sa zmeniť nedá a buď múdry, aby si vedel v nich
nájsť rozdiely. Pán primátor, ja Ti prajem silu, trpezlivosť a múdrosť. Čo je najdôležitejšie, tak
zdravie. Ďakujem pekne.
B. Keszegh – .....ďakujem pekne za gratulácie a za priania. Iné pripomienky nie sú? Tak
v tom prípade prosím hlasovať o komisiách a predsedoch komisií. Prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 6/:
k zriadeniu komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 25
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 5/2018)

K bodu číslo 11 – Schválenie poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych
obradov
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
B. Keszegh – ..... chvála bohu každoročne sa zvyšuje záujem o sobáš nie len k kruhoch
cirkevných, ale aj v Komárne, vrátane mestského úradu. Primátor túto funkciu nevie
zaobstarávať, preto by som chcel poveriť poslancov, ktorí by túto funkciu prijali a sobášili
šťastný mladý pár. Na základe skorších dohôd naznačili 4 poslanci, že by sa toho podujali.
Sú to: Ing. Zoltán Bujna, JUDr. Margit Kezsegh, Mgr. Károly Less a Mgr. Tímea Szénássy.
Je ešte poprípade nejaký kandidát na túto milú úlohu? Keď nie, tak prosím hlasujme, kto
podporuje, aby títo 4 poslanci?
/Výsledok hlasovania č. 7/:
k schváleniu poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych obradov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 6/2018)
B. Keszegh – ..... návrh je prijatý. Nasledujúci bod – Odsúhlasenie preplatenia nevyčerpanej
dovolenky odchádzajúceho primátora predkladá prednosta úradu Mgr. Tomáš Fekete.
V uplynulých štyroch rokoch zastupiteľstvo schválilo to, aby sme vyriešili dovolenku
primátora. Aj teraz o tom musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo a schváliť.

K bodu číslo 14 – Odsúhlasenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky odchádzajúceho
primátora
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MÚ
T. Fekete – ..... tento materiál je predkladaný v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov
miest v platnom znení. Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby rozhodlo o tomto návrhu. Ku
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dňu konania ustanovujúceho zasadnutia bývalý primátor mesta Ing. László Stubendek má
nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 v rozsahu 11,5 dní a za rok 2018 v rozsahu 22,5 dní, t.j.
celkom 34 dní pravdepodobne z toho dôvodu, lebo popri práci nemal možnosť na ich
vyčerpanie. V zmysle tohto odvolávajúc sa na platný zákon predkladáme tento materiál na
schválenie a vyplatené na základe žiadosti v nasledujúcom platnom období.
B. Keszegh – ..... ďakujem za predloženie. Nejaké otázky alebo pripomienky? Keď nie, tak
prosím hlasujme o tom, kto podporuje tento návrh.
/Výsledok hlasovania č. 8/:
k žiadosti o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 a 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 23
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 7/2018)

K bodu číslo 7 – Záver
B. Keszegh – ..... vážené zastupiteľstvo, týmto sme vyčerpali program dnešného
ustanovujúceho zasadnutia. Dovoľte mi vážení poslaneckí kolegovia, aby som na záver
uviedol, že stanovenie zástupcov primátora patrí do kompetencie primátora. Pred niekoľkými
rokmi o tom hlasovalo ešte mestské zastupiteľstvo, ale na základe zmenených zákonov na to
má už právo primátor, aby stanovil s kým chce spolupracovať. V prípade mesta Komárno
môžem stanoviť dvoch viceprimátorov. Týmto by som chcel vyhlásiť, že jeden zástupca
s ktorým rátam je pán poslanec JUDr. Tamás Varga, ktorého by som chcel poveriť
v prvom rade konkrétnymi úlohami ako komunálne služby, transparentnosť, kde bude
vykonávať a dohliadať na tieto úlohy na poste zástupcu primátora. V prípade druhého
zástupcu primátora by sa nejednalo o plný úväzok, ale ako si myslím, jedná sa
o symbolický post. Ako 2. viceprimátor s ktorým rátam je pán poslanec Mgr. Ondrej
Gajdáč, ktorý popri tom, že naďalej bude vykonávať funkciu riaditeľa Gymnázia Ľudovíta
Jaroslava Šuleka nám tak napomôže v odbore školstva svojimi odbornými skúsenosťami
takým smerom, že tým zabezpečíme čo najlepšie podmienky pre naše školy. Taktiež
nemusíme predstaviť jeho dosiahnuté výsledky v oblasti športu, veď bol aj trénerom nášho
reprezentačného tímu. Myslím si, že ako odznelo, šport je tu veľmoc a naozaj si zaslúži, aby
na poste viceprimátora zastával funkciu taký poslanec, ktorý ho primerane zastupuje. Ďalej
za symbolické považujem aj to, že i napriek tomu, že tu možno rozprávame rozličnými
jazykmi, ale náš život je spoločný a preto je dôležité, aby aj slovenská národnosť mala
primerané zastúpenie na vyššej úrovni. Páni viceprimátori veľmi rátam s vašou prácou
a zajtra začíname, takže do toho! Toľko som chcel len povedať a ďakujem každému za
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účasť. Na záver by som chcel každého pozvať na slávnostný prípitok do vedľajšej sály.
Ďakujem každému, že ste nás uctili vašou pozornosťou!

Mgr. Béla Keszegh , primátor mesta o 14.05 hod. ukončil 1. ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Komárno, 06. decembra 2018

...............................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta úradu

.......……………………………
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Overovatelia

Ing. Zoltán Bujna

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

Mgr. György Batta

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

Zapísala: Zsuzsanna Molnár

•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči a zvukový záznam,
- prezenčná listina,
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva,
- zápisnica,
- návrhy poslancov,
- interpelácie a otázky,
- uznesenia,
- VZN,
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,
- výsledky hlasovania.
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