MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 7429/45860/ZASKN/2015

Komárno, 12. februára 2015

ZÁPISNICA
Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 12. FEBRUÁRA 2015 (V MIMORIADNOM TERMÍNE) NA MESTSKOM ÚRADE V

KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne) 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.
Ďalší prítomní:
- poverený prednosta úradu
- hlavný kontrolór mesta
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení rokovania prezentovali: 25. Pán primátor skonštatoval,
že dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže účasť poslancov je stopercentná. Za
zapisovateľku zápisnice určil Annu Szabóovú a požiadal poslancov o návrhy na overovateľov
zápisnice.
I. Andruskó – navrhujem pána poslanca MUDr. Tibora Bastrnáka.
O. Gajdáč – navrhujem pána poslanca JUDr. Štefana Bende.
L. Stubendek – ďakujem. Páni poslanci prijímate?
T. Bastrnák – áno.
L. Stubendek – pán poslanec Bende?
Š. Bende – áno.
L. Stubendek - ďakujem, prosím hlasujte o návrhu na overovateľov.
/Výsledok hlasovania č. 1/:
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 24
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Návrh je prijatý (č. uznesenia 19/2015).
Pripomienky a návrhy k programu rokovania.
L. Stubendek - vzhľadom na to, že dnešné zasadnutie zastupiteľstva má len jeden programový
bod, ale každý poslanec má právo podať pozmeňujúci návrh, prosím, pokiaľ máte, predneste
svoje návrhy.
B. Keszegh - procedurálny návrh – po diskusii žiadame, aby bola prestávka, aby sme
ešte pred hlasovaním mohli v užšom kruhu zvážiť stanoviská, argumenty ktoré odznejú.
Ďakujem.
L. Stubendek - v poriadku, ďakujem. Prosím hlasujte o návrhu, aby po diskusii, pred
hlasovaním bola nariadená prestávka.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 20
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Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
Návrh je prijatý.
L. Stubendek: ďakujem. Prosím hlasujte o návrhu programu rokovania.
/Výsledok hlasovania č. 3/:
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 25
Za: 24
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
Návrh je prijatý (č. uznesenia 20/2015).
Schválený program rokovania:
Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenie č. 11/2015 Mestského zastupiteľstva v Komárne.
Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenie č. 11/2015 MZ v Komárne.
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta
L. Stubendek - ctené zastupiteľstvo, cieľom dnešného zasadnutia je zvolenie odborných
komisií. V súvislosti s vetom by som chcel povedať nasledovné: Po zvolení odborných komisií
som sa dozvedel také informácie, ktoré ma viedli k tomu, aby som znova zvážil, aby sme zvážili,
kto sa má stať členom odborných komisií. Z internetu a z masmédií sme sa dozvedeli, že
v spoločnosti KOMVaK sú problémy a nedostatočná komunikácia spôsobila naštrbenie mojej
dôvery voči vedeniu spoločnosti. V prvom rade sa objavili morálne problémy, ale situáciu treba
analyzovať aj po právnej, aj po hospodárskej stránke. Vzhľadom na to, že takmer denne sa
vyskytnú nové informácie, ako náhle budem, budeme mať dostatok informácií ihneď urobíme
potrebné kroky a potrebné opatrenia. Vrátiac sa k vetu, bol by som rád, keby zastupiteľstvo
rozhodlo rozvážne, aby komisie čím skôr mohli začať pracovať. Ak zastupiteľstvo znovu
predložený materiál na prerokovanie schváli, v tom prípade zostane platné pôvodné uznesenie.
Prosím ctené zastupiteľstvo, pokiaľ rozhodnú v prospech veta, tak nech sa pokúsia takých
poslancov, také osoby nominovať do komisií, ktoré aj naďalej budú dôstojne zastupovať záujmy
mesta. Ctené zastupiteľstvo, vážení poslanci, milí hostia, je dôležité aby občania mali
transparentné mesto. Pokúsime sa o maximálne transparentnú a jednoznačnú komunikáciu
o problémoch ktoré sa týkajú mesta. Vzhľadom na to, že sa v poslednom čase, z rôznych miest
s rôznou vehemenciou, rôzne prešpikované informácie dostávajú pred verejnosť, v spojitosti s
mestom , je veľmi dôležité, aby poslanci, ktorí medzi inými sme aj majiteľmi mestských
spoločností, aby sme na základe pravdivých informácií, správne rozhodli a k tomu je potrebné aj
správne zloženie komisií. Musíme si uvedomiť, že i napriek týmto problémom o ktorých budeme
dnes hovoriť, musíme nájsť riešenie a ísť ďalej. Základnou úlohou dnešného rokovania je
zvolenie členov komisií, čo je nevyhnutnou súčasťou dnešného rokovania.
Žiadam ctené
zastupiteľstvo, aby ich diskusné príspevky boli v záujme hľadania spôsobu riešenia. Na
potvrdenie uznesenia je potrebných pätnásť a viac hlasov za. Ďakujem za pozornosť.
Do diskusie sa prihlásilo 13 poslancov: Mgr. Imre Andruskó, Ing. Ján Vetter, Dávid Kovács,
MUDr. Szilárd Ipóth, MUDr. Tibor Bastrnák, JUDr. Tamás Varga, Mgr. Béla Keszegh, Mgr.
Ondrej Gajdáč, MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Anton Marek, MUDr. Attila Horváth, JUDr. Margit
Keszegh, Zsolt Feszty.
V rámci diskusie návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Mgr. Imre Andruskó.
I. Andruskó - vážený pán primátor, vážení kolegovia, dámy a páni. Ja mám aj konkrétny návrh,
ten prednesiem a potom poviem, prečo dávam tento návrh. Zákon č. 369/1990 upravuje
fungovanie verejnej správy a paragraf 10 tohto zákona hovorí že: Orgány obce sú: na prvom
mieste „obecné zastupiteľstvo“ a na druhom mieste „starosta obce.“ Je dôležité zdôrazniť, že
poslanec nemá nadriadeného, pretože občania si to často mýlia. Čiže poslanec si robí čo chce,
dodržiavajúc zákony, a považujem za zbytočné vydávať rôzne dokumenty a upozorňovať
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poslanca čo sa patrí a čo nie. V porovnaní s veľkým parlamentom – zastupiteľstvo je
zákonodarný orgán, prijíma rozhodnutia a primátor je výkonným orgánom, čiže, samozrejme sú
také oblasti, napr. úrad, kedy on je aj zákonodarcom, aj vykonávateľom. Zostavenie a zloženie
komisií nie je v právomoci primátora, ale v právomoci poslancov, že aké komisie zostavia - oni
navrhujú a oni o tom aj hlasujú. O vete hovorí paragraf 13, ktorý upravuje právomoci primátora,
bod. č. 6: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia ak sa domnieva, že odporuje zákonu“ –
chcel by som zdôrazniť, že tu nič také dnes neodznelo a neodznelo to ani na zasadnutí rady, že
by na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. januára prišlo k porušeniu zákona. Chcel by
som zdôrazniť, že neprišlo k porušeniu zákona. Druhá časť, že: „je pre obec zjavne nevýhodné“
- toto je subjektívna kategória, pretože o tom môžeme diskutovať, že je pre niekoho niečo
výhodné, alebo nevýhodné, právo to umožňuje starostovi, avšak ako poslanec, možno čo je pre
pána primátora zjavne nevýhodné, podľa mňa je to výhodné, čiže to je taká vec, že keď o tom
začneme diskutovať, je veľmi ťažké povedať, pretože čo som zdôrazňoval na začiatku, že ak
uznesenie odporuje zákonu – v tom prípade treba povedať, na základe ktorého paragrafu
zákona. To je jasná vec, je to objektívna kategória, druhá je už subjektívna. Pán primátor môže
pozastaviť výkon uznesenia a zastupiteľstvo rozhodne či prelomí veto primátora. A ako sa dá
prelomiť veto primátora? Preto by som chcel predložiť tento návrh – paragraf 13 bod číslo 8
upravuje prelomenie veta. Predpokladám, že si to kolegovia pozreli. Tu je uvedené, citujem: „ ak
bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.“ To
znamená, že by som teraz chcel predložiť uznesenie č. 11/2015, pretože prelomiť veto sa
dá len tak, ako hovoril aj pán primátor, že odznie, čiže ako poslanec navrhujem, aby sme
hlasovali o uznesení č. 11/2015, ktoré pán primátor vetoval. Ak toto pätnásti podporia, tak
veto prelomia a bude platiť toto uznesenie. Ak nebude 15 hlasov, tak bude platiť veto
pána primátora a uznesenie stráca platnosť. V zmysle bodu číslo 8 paragrafu 13
predkladám uznesenie číslo 11/2015 a prosím, aby sme o ňom hlasovali.
Po diskusii pán primátor nariadil prestávku o 15:45 hod.
Pokračovanie o 16:28.
L. Stubendek: aj v tom zmysle ako predniesol pán poslanec Andruskó, predkladám na
hlasovanie uznesenie č. 11/2015 k návrhu na schválenie členov komisií ktoré som vetoval.
Prosím hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. 4/:
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 19
Proti: 4
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č. 11/2015 (č. uznesenia 21/2015).
Pán primátor Ing. László Stubendek sa poďakoval za pozornosť a o 16:32 hod. ukončil 3.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne v mimoriadnom termíne.
V Komárne dňa
...............................................
Ing. Bohumír Kóňa
poverený prednosta MsÚ

.......…………………………
Ing. László Stubendek
primátor mesta
Overovatelia

...................................
MUDr. Tibor Bastrnák
...................................
JUDr. Štefan Bende
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Zapísala: Anna Szabóová

Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia
- návrh poslanca
- výsledky hlasovania
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na
zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom
úrade v Komárne
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