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Naše číslo: 46928/45340/OOP-ZP1/2013                               Komárno, 23. mája 2013 
 

 
 

ZÁPISNICA  
Z 29. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2013 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:10 hod. otvoril a viedol 

 
 

MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Ospravedlnení:  JUDr. Bende Štefan, Ing. Dubány Imre, Ing. Gyırfy László, PhDr. Bača Juraj, 
Ing. Dékány Gabriel 
 
Neprítomná: JUDr. Kanthová Mária 
 
Ďalší prítomní:  

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

 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  pri 
otvorení rokovania prezentovali: 19. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Bc. Kristína Nagyová 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia zápisnice:  - Jágerská, 
        - Keszegh. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
overovatelia  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1114/2013) 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
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Marek:  Chcel by som bod žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach rozšíriť o ďalšie 2 body, 
a to po prvé – elektronizácia miest a obcí (OPIS), po druhé – zmena v rámci položiek 
kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Komárno na rok 2013, sú tu 2 alternatívy v rámci tohto 
bodu: realizácia prepojenia so štátnou cestou I/63 alebo aktualizácia projektu MK – Ul. 
priateľstva. 
Keszegh:  Chcel by som tiež pridať jeden bod do programu, a to ako bod č.13 - Riešenie 
rozpočtu komunálneho odboru na úseku opravy miestnych komunikácii. 
Jágerská :  Navrhujem, aby bod č. 4 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu mesta za rok 2012 by bol prerokovaný pred bodom č. 9, ako bod č.8. 
Andruskó:  Prosím materiál o Comorra Servis prerokovať pred bodom Rôzne. 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
B. Keszegh – pozme ňujúci návrh – rozšíri ť program o bod č.13 - Riešenie rozpo čtu 
komunálneho odboru na úseku opravy miestnych komuni kácii 
 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.3/: 
A. Jágerská – pozme ňujúci návrh - aby bod č. 4 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému ú čtu mesta za rok 2012 by bol prerokovaný pred bodom č. 9. 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.4/: 
I. Andruskó – pozme ňujúci návrh – materiál o Comorra Servis prerokova ť pred bodom 
Rôzne 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.5/: 
A. Marek – pozme ňujúci návrh -  rozšíri ť bod Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych 
veciach 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.6/: 
návrh na uznesenie k  programu rokovania s prijatým i zmenami  
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1115/2013) 
 
Celý program rokovania: 
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1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
5. Žiadosť a návrhy v bytových veciach 
6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno  
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2013, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb  

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012 
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 

2012 
10. Správa o činnosti hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2012 
11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu  
12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
13. Riešenie rozpočtu komunálneho odboru na úseku opravy miestnych komunikácii 
14. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
15. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
16. Comorra Servis 
17. Rôzne 
18. Záver 

 
O 13:21 hod. prišla pani poslanky ňa JUDr. Kanthová Mária. 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
 
Jágerská: Ďakujem za slovo pán primátor, ja by som mala radšej jednu otázku, ako 
interpeláciu. Už viackrát odznelo na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva, 
že úrad má v pláne predložiť prepracované zásady hospodárenia s majetkom mesta. Približne 
na kedy sa to dá očakávať, v akom je to štádiu? Ďakujem. 
Marek: Na minulom zasadnutí neboli prijaté a myslím si, že tomu nič nebráni, aby sme to 
pripravili do ďalšieho zasadnutia. Môžeme to skúsiť, ale chcem poprosiť ešte zástupcu 
primátora. 
Novák: Ďakujem za slovo. Myslím si, že keďže to zo strany poslancov nebolo odôvodené, aké 
sú voči tomu výhrady, kvôli čomu to nebolo odsúhlasené, takže pošleme pôvodné materiály s 
pôvodnými pravidlami, respektíve základnými princípmi každému na vyjadrenie. Keď sa nám to 
vráti, tak to opäť zaradíme do programu. Tak je ťažké niečo opravovať, alebo meniť, keď nie sú 
k tomu hmotnoprávne námietky, to bol len dôvod. Niečo predložil úrad, zastupiteľstvo malo 
právo to odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť. Takže toto navrhujeme, to znamená, že v časovom 
predstihu to bude poslané a v dvojtýždňovom intervale poprosíme každého, aby vyjadril svoj 
názor, nech dá námietky a tak to potom prinesieme opäť pred komisiu. Ďakujem pekne. 
Andruskó: Vážený pán primátor, dámy a páni. Mal by som tri krátke interpelácie. Prvá – už 
minule som spomínal, že úrad sa vyjadril tak, že z tej dotácie, ktorú dostali školy, pôjde 5% aj 
na zvýšenie platov pre nepedagogických pracovníkov školy. Informoval som sa vo viacerých 
školách, niekde to prijali riaditelia, niekde nie, teda niekde to zaplatili ako odmenu 
nepedagogickým zamestnancom, ale sú školy, kde sa to neuskutočnilo. Riaditelia škôl mi 
povedali, že nedostali list od úradu, v ktorom by ich písomne požiadali, aby tieto peniaze obrátili 
na nepedagogických zamestnancov. Neviem kde je pravda, na to by som chcel dostať 
odpoveď, lebo pred mesiacom, keď sme o tom rozhodovali, bolo jasne povedané, že určitú 
čiastku z tejto sumy, na čo je treba obrátiť – na zvýšenie mzdy nepedagogických 
zamestnancov. Teda na to by som chcel dostať odpoveď. Ďakujem pekne, to bola moja prvá 
interpelácia. Druhá interpelácia je, v súvislosti s činnosťou právnickej kancelárie. Už viac 
právnických kancelárií pracuje pre mesto. Po prezretí materiálov hlavného kontrolóra, na 
viacerých miestach sa objavuje, že vymáhanie poplatkov, daní a pohľadávok, ktoré boli vydané 
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právnickej kancelárii, podľa materiálu hlavného kontrolóra, nie sú právoplatné, alebo nie sú 
dobrým riešením. Podľa mojej skúsenosti, viacero občanov ma vyhľadalo s podobným 
problémom, že keď to vydáme právnickým kanceláriám a tie to vydajú ďalej exekútorovi, to 
znamená, že niekto je dlžný 40 euro, tak nielen exekútor dá na to svoj právoplatný „poplatok“, 
čiže 40 euro, ale aj právnická kancelária. To znamená, že po 16, 20, 30 eur nedoplatku, ktorý 
bol dlžný daný občan, môže platiť aj 100 - 110 eur. To je jasné, že exekútor na to musí dať 
poplatok, ale načo taká zbytočná reťaz, ktorou by sme zdražili vymáhanie vecí. Hlavný kontrolór 
napísal do svojich materiálov, že nie je isté, že to je oprávnené, však aj dokumentáciu prevzali 
tak, že nie je presne stanovené to, čo prevzala právnická kancelária. Na to by som chcel dostať 
odpoveď, ako to funguje a keď má pravdu pán hlavný kontrolór, tak či bude situácia riešená? 
Moja tretia interpelácia je zasa, že ja to tak vidím, že medzi útvarom hlavného kontrolóra a 
medzi úradom vôbec nefunguje komunikácia. Prezrel som dokumenty hlavného kontrolóra a 
poviem vám úprimne, som s tým veľmi spokojný, pri rozpočte to poviem, je tam úplne prehľadne 
spracované porovnanie predchádzajúcich 10 rokov. Ale je tam aj ďalší dokument, kde sa na 
mnohých miestach vyskytuje, že prosil úrad, aby reagoval, avšak reakcie či odpovede 
neprichádzajú načas, atď.. Takže toto takto nemôže fungovať, mesto má 3 orgány – primátora, 
pod ním je celý úrad a my poslanci, teda mestské zastupiteľstvo a hlavný kontrolór. Myslím si, 
že hlavný kontrolór má dôveru u väčšiny poslancov, niekomu je sympatický, niekomu nie, ale to 
je len jedna vec. Keďže mu väčšina poslancov dôveruje, tak musíme prijať to, že on je hlavný 
kontrolór, a jeho vypracované materiály sú precízne. Vadí mi to, že nie je dobrá komunikácia 
medzi jeho útvarom, a medzi úradom. Na tieto tri otázky, teda interpelácie by som chcel dostať 
odpoveď, a chcel by som informovať ctené zastupiteľstvo a pána primátora, že medzi treťou 
a piatou hodinou musím odísť, ako aj pán poslanec Gajdáč. Ďakujem pekne. 
Marek: Na prvú otázku poprosím, v súvislosti so školstvom, jedného povereného vedúceho 
úradu, prosím pán inžinier Weszelovszky, aby si sa k tomu vyjadril. 
Weszelovszky: Ďakujem za slovo pán primátor. V súvislosti s 5%-ným zvýšením miezd, len to 
viem povedať, že na minulo týždňovej riaditeľskej porade, teda na porade riaditeľov základných 
škôl, a taktiež aj na predchádzajúcej riaditeľskej porade na začiatku apríla bola reč o tomto 
konkrétnom probléme. Vtedy sme im povedali všetky tie informácie, ktoré sme dostali od 
ministerstva, povedali sme im možnosti v súvislosti so zvýšením 5% miezd, pokiaľ to predpisy 
dovoľujú a ako sa to dá riešiť. O tom samozrejme vyšli aj papiere a preto to nerozumiem. Pán 
primátor podpísal tie papiere, avízo o platbe, na základe ktorého išli peniaze do jednotlivých 
škôl. Teda, neviem, podľa mňa asi nie sú úplné informácie od riaditeľov a riaditeliek škôl. Oni od 
nás informácie určite dostali.  
Andruskó:  Ja to prijímam, ale nechápem prečo to nie je na každom mieste tak. Chcel by som 
vás poprosiť, aby ste zmapovali, na ktorých školách to nebolo vyplatené v podobe odmien. 
Viem konkrétne školy, kde sa to neuskutočnilo. Keď to riaditelia sľúbili, právne zábrany to 
nemalo, tak to môžu kľudne vyplatiť vo forme odmien. Kolega Gajdáč to môže podporiť, že 
v našom okrese je to tak. Chcel by som zmapovanie, na ktorých školách to nebolo vyplatené a 
chcem o tom na začiatku júna informáciu, že kto neuskutočnil túto prosbu. Ďakujem pekne. 
Marek: dobre, dostaneš informácie. Druhá tvoja interpelácia bola o exekúciách. Poprosím 
zástupcu primátora, aby odpovedal. 
Novák:  Ďakujem za slovo. Neviem, keď sa môžem spýtať Imricha, že či mu to slovne stačí, 
alebo to chce radšej písomne, lebo tak potom ani nezačnem. 
Andruskó:  tak radšej písomne. 
Novák:  Dobre. 
Marek: Ďalšia interpelácia bola vzťah medzi hlavným kontrolórom a medzi mestom. Čo som si 
prečítal, materiál čo odovzdal hlavný kontrolór, tak by som mal aj ja otázku, respektíve otázky, 
ktoré si aj ty mal pán poslanec. Jedna je tá, že si myslím, že by bolo správne, keby materiály, 
ktoré idú do mestského zastupiteľstva, od teraz poprosím hlavného kontrolóra, aby boli 
dostupné už na Rade mestského zastupiteľstva, a nie na poslednú chvíľu. Ďalej ho poprosím, 
že materiály  ktoré odovzdá, aby sme si sadli, a aby sme ich prediskutovali čo sa dá. Ja som 
otvorený ku konzultácii. Ani doteraz nebolo tak, že by som nebol a tam čo som ja čítal som 
zvažoval aj ja viac vecí, sú tam aj rôzne termíny pri kontrolách, to by som potreboval 
prekonzultovať s ním, aby aj nám bolo všetko jasné. Takže do budúcnosti ho prosím, však 
predsa sme v jednej budove, nech ma zavolá, dohodneme si čas a všetko pekne 
prekonzultujeme. Myslím si, že je to na dvoch.  
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Bende: 2 veci by som sa chcel od teba spýtať pán primátor a mal by som ešte aj 1 
poďakovanie. Prvá moja otázka je, že pani z pokladnice išla do dôchodku a odvtedy už uplynulo 
pár mesiacov, zvykol som tam platiť aj ja, a počul som veľa vecí počas toho, kým som stál 
v rade, nechcel by som, aby si to počul aj ty. Takže moja otázka je, že kedy tam bude niekto 
premiestnený? Lebo teraz budú platené viaceré poplatky, ako napr. poplatok za smeti a funguje 
tam len jedna pokladnica. Sú tam dlhé rady, ako aj teraz. Po druhé, ešte vlani som poprosil, aby 
tú informačnú mapku pred bývalým hotelom Európa vyčistili, keďže je plná smetí. Tam sa často 
zastavia aj turisti, ktorí by chceli pozrieť pozoruhodnosti mesta. Buď s tým robme niečo, alebo to 
odtiaľ radšej odstráňme. Po uplynutí jedného roka si to nikto nevšimol, že to tam ešte stále je, 
a že to nie je vyriešené. Nakoniec by som sa chcel poďakovať komunálnemu odboru za to, že 
v ulici Csokonaiho vysadili stromy. Tam žijúci občania sú veľmi radi, tak isto ako aj ja. Ďakujem 
pekne. 
Marek: Čo sa týka pokladnice, bola tam premiestnená jedna naša kolegynka, ktorá tam 
bohužiaľ robila mínusy. Potom sme ju odtiaľ museli premiestniť. O tom som už hovoril aj 
s pánom vedúcim ekonomického odboru, a bolo to tak, že dneska by tam mal nastúpiť niekto, 
ale neviem či sa to už zrealizovalo. Teraz by som Vám chcel predstaviť nového vedúceho 
ekonomického odboru Ing. Bohumíra Kóňu. Mal by som na teba aj dotaz, o čom sme sa 
rozprávali, že do tej pokladne, čo sme sa dohodli, že kedy tam nastúpi tá osoba?  
Kóňa: Dobrý deň! Viem, že nie si ako zodpovedný za nejaké operatívne veci, žiaľ jedna 
pracovníčka, ktorá pracovala v pokladni odišla z nášho odboru, pri týchto organizačných 
zmenách, ďalšiu ktorú sme zacvičili bola tam v podstate vyše týždňa, žiaľ museli sme využívať 
aj inštitút hmotnej zodpovednosti. Absolútne sa neosvedčila tá pracovníčka, jej výkonnosť bola 
nižšia čo znamená, že toto som musel okamžite vyriešiť. Dnešným dňom bolo dohodnuté to, že 
jednu pracovníčku presúvame do pokladne, ktorá by tam bola. Samozrejme hľadáme cieľové 
riešenie nástupom novej pracovníčky, ktorá by robila aj túto vec. Už zajtrajším dňom bude 
pokladňa obsadená. Samozrejme musíme riešiť aj otázku tej hmotnej zodpovednosti, zaučenie 
atď. takže je to veľmi nepríjemné, ak keď ja by som chcel povedať, ako takú predikciu dopredu, 
že asi by sme mali začať rozmýšľať aj o tom, tak ako to vyriešil daňový úrad, sociálny atď. 
všetci, to znamená nie všetko tlačiť len na pokladňu. Vieme, že dane sa dali von v podstate 
posledných dňoch, to znamená je tam naozaj nával, máme tam až 1000 stránok denne, čo 
znamená teraz ide komunálny odpad. Chápem, že všetko je oneskorené, bude aj ďalší nával.  
Marek: Ďakujem! Na prvú otázku si dostal odpoveď, čo sa týka tej informačnej mapky, 
pozrieme sa na to a pokúsime to vyriešiť. 
Cúth: Ďakujem za slovo, pán primátor! Vážený pán primátor, vážení páni, vážené dámy, milí 
hostia, mám tu nachystané 3 veci. Po prvé je to len také pripomenutie na to, že by som už rád 
dostal odpovede na moje predošlé interpelácie písomne, ktoré som už žiadal aj na 
predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva. A tak isto žiadam písomnú odpoveď 
aj na moje dnešné interpelácie. Po druhé už sa začalo obdobie kosenie trávy, avšak z viacerých 
miest mi hlásili, že nie sú spokojní s výsledkom. Mali k tomu vážne výhrady, ako napr. na 
druhom sídlisku, na ul. Budovateľská, ul. Gazdovská, či na ul. Kapitánova. Takže chcel by som 
poprosiť pána primátora, teda aj úrad na to, aby venovali spomínanej lokalite väčšiu pozornosť. 
Tretia vec je tá, že pri čítaní programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sme si s kolegami 
všimli, že právne zastúpenie mesta má dosť veľké nedostatky. Myslím teraz napr. na vyjadrenie 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde bolo napísané, že sa nemôžu stotožniť s  
právnym názorom mesta. Ja by som chcel presne vedieť, že kým je mesto právne zastúpené 
(zoznam advokátskych kancelárií), a či za to stojí platiť veľké peniaze mesačne, ak ani neplnia 
svoje právne úlohy? Pán primátor by mal tie zmluvy s advokátskymi kanceláriami znova 
premyslieť, alebo moja otázka je, že akým spôsobom to bude riešené? 
Marek: K tvojej prvej otázke len toľko, že je to možné, ja viem, ale budeme sa snažiť na všetky 
odpovedať. Tvoja druhá otázka ohľadom kosenia, poprosím pána vedúceho komunálneho 
odboru, pán Ing. Patus máš slovo.  
Patus: Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Tak ako to už odznelo, došlo k zmene 
dodávateľa. Je to zrejmé, že keď sa objaví nový podnikateľ v meste, musí sa zoznámiť s danou 
lokalitou. Sú aj určite časti, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta , preto to spôsobilo zmätok pre 
nového dodávateľa a niektoré územie náhodou vynechal. Tieto miesta priebežne kontrolujeme  
a upozorňujeme dodávateľa, aby odstránil svoje nedostatky. Dovtedy mu nepodpíšeme faktúru, 
pokiaľ neodstráni tieto chyby. 
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Marek: Ďakujem! Ešte je tu tvoja tretia otázka ohľadom advokátskych kancelárií, na 
nasledujúce zasadnutie pripravíme všetky potrebné materiály, aby ste mali konkrétny obraz. 
Teraz postupujme ďalej, neviem či boli dostačujúce tieto odpovede, len aby si potom nehovoril, 
že si nedostal písomnú odpoveď. 
Gajdáč: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní, témou mojej interpelácie je 
problematika krytej plavárne. Tí, ktorí ste tu už boli aj minulé obdobie je pravda, že dosť často 
som sa na túto problematiku ozýval. Teraz je tento problém oveľa hutnejší, ako v minulosti. Len 
pre tých, ktorí nie sú až natoľko informovaní, tak čo sa týka krytej plavárne, tak hygiena sa 
vyjadrila tak, že pokiaľ nebudú odstránené nedostatky, tak krytá plaváreň nebude môcť byť 
otvorená v ďalšej sezóne to znamená od septembra tohto roka. Najakútnejšie problémy sú tam 
zatekanie strechy a ventilácia. Táto problematika samozrejme má dve roviny, jedna je súčasná 
krytá plaváreň a druhá rovina je výstavba novej. Ja ani teraz nebudem hovoriť v zásade nič iné 
ako sa už domnievam 6 rokov, možno to niekomu aj lezie na nervy, ale považujem za absolútne 
nevyhnutné túto krytú plaváreň udržať do toho času, kým nebude pred dokončením nová krytá 
plaváreň. Samozrejme, že odhady sa teraz bližšie resp. nie sú vypracované  relevantné, koľko 
by bolo treba investovať do súčasnej krytej plavárne, aby bola aj v budúcej sezóne funkčná. 
Podľa mojich informácii sú to tisíce euro, možno 10, možno 15 čo až taká veľká suma nie je. Čo 
by to prinieslo, keby sme v súčasnosti nezabezpečili fungovanie krytej plavárne? Ja si myslím 
že mnohí si asi ani neuvedomujeme. Treba si uvedomiť, že krytá plaváreň slúži skutočne 
všetkým občanom, pre tých ktorí majú záujem, slúži základným školám, slúži na odstraňovanie 
plaveckej negramotnosti, slúži študentom stredných škôl, univerzity a samozrejme aj športovým 
klubom plávania , vodného póla , ale aj kajaku a iným klubom. Je to naozaj široké spektrum 
obyvateľov. Ak by sme mi dopustili to, že krytá plaváreň nebude od septembra fungovať, potom 
je 99%, že už táto krytá plaváreň otvorená nikdy nebude. Doteraz som vždy hovoril jedno, treba 
túto plaváreň udržať, kým nebude postavená nová. Novú plaváreň staviame vyše 20 rokov, 
zatiaľ nemáme. A toto hovorím bez preháňania, skutočne to je fakt. Ja dokonca mám 
k dispozícii štúdie, ktoré siahajú 25 rokov dozadu. Odvtedy boli vypracované dve, ani jedna 
nebola dobrá a prakticky sme sa  nepohli.  Teraz sme sa pohli vo výstavbe malej krytej plavárne 
tak, že sa odsúhlasili finančné prostriedky na vypracovanie projektu. Padlo tu X návrhov, aj odo 
mňa, ako situáciu riešiť. Nebudem to teraz v tejto interpelácii opakovať, bude nám to snáď 
priestor po tomto bode, keď to bude zaradené. Moja interpelácia smeruje k tomu aby primátor 
mesta, vedenie mesta, ale v súčinnosti samozrejme aj so zastupiteľstvom urobili všetko preto, 
aby občania tohto mesta mohli krytú plaváreň užívať aj v budúcej sezóne. Ďakujem!  
Marek: Môžem na to stručne odpovedať. Súhlasím, teraz je to 27 rokov čo bola tá plaváreň 
daná do prevádzky. Dlhodobo sú tam problémy, a samozrejme kým nebude nová zatiaľ táto 
nemá byť zbavená svojho prevádzkovania. Doteraz už prebehli jednania, len čakáme, lebo 
dvoma smermi chcem vyriešiť, aby išlo o termálne kúpalisko, a to je ako liečebná  až 
wellnesová forma, ako liečebná vo forme aquaparku. A s tým vedia aj krytá plaváreň, hoci tieto 
2 nemusia súvisieť, môžu byť aj osobitne. Že keby aj nešlo termálne kúpalisko aj tak môže ísť 
krytá plaváreň samostatne. Toto treba v tomto roku, čiže o tomto sme už jednali pred dvoma 
mesiacmi a pred šiestimi týždňami , takže tam dávali také návrhy aby sme mohli vypísať na toto 
súťaž. A to je aj ohľadne krytej plavárne, ja súhlasím, že najväčšie nedostatky, ktoré dopláca 
mesto v rámci Comorra je vlastne volejbalová hala a krytá plaváreň. Preto sa neinvestovalo do 
krytej plavárne, lebo je to možné že tam určitá suma peňazí sa získala keby sa zavrela, ale je to 
aj tak, že sú tu oddiely, ktoré keď nebudú vykonávať svoju činnosť, ťažko sa obnovujú 
a nemôžeme čakať takú pomocnú ruku z druhej strany Dunaja, z maďarského Komáromu, kde 
to majú tiež dostatočne obsadené, aby nám dali dostatočný priestor. Ja s tým súhlasím, lebo 
keby sa projekt podaril, a všetko okolo toho, aj tak by to mohlo byť možno aj dva roky, možno 
viac, ale dva roky určite, a dovtedy treba niečo urobiť, lebo keď zavrieme, tam sú tie 2 plavecké 
oddiely, vodné polo to by bolo otázne a ešte nevravím o tom že plaváreň mala slúžiť aj pre 
verejnosť. Preto sa doteraz neinvestovalo, s hygienou sme sa rozprávali o tom, že tam aj v zime 
bola tá havarijná situácia, teraz bola tiež nedávno dostali sme aj mi prípis. Ja som sa spojil 
s hygienou, sme sa rozprávali na tú tému, ohľadne plesní a podobné, zatekanie, že ako to 
urobiť. Povedali sme, že mali by sme sa rozhodnúť teraz, behom jedného alebo dvoch 
mesiacov, kým sa nám to nevykryštalizuje ďalej. Každopádne je to tak, že dva roky určite by 
bolo treba zabezpečiť, len tuto sú aj ekonomické veci, o tom bude musieť aj zastupiteľstvo 
rozhodnúť. Každopádne sme okresné mesto, nepatrí sa aby bolo aj pri týchto športoch 
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nefunkčná krytá plaváreň, čiže bolo by to potrebné. Aké financie sú, viem že odhady sú, že 
možno 10, možno 15 tisíc eur je to určite taká suma peňazí, ktorá by v tomto prípade pomohla, 
aby bola prevádzkovo schopná stojí to za to. Vieme, že je to staršia plaváreň, staršia budova, 
kde ten energetický únik je ozaj veľký a tam sa dopláca nato určitá suma financií. Vieme, že 
šport, kultúra, tieto veci vyžadujú dotáciu. To nemusíme brať ohľad na to, že či sa oplatí alebo 
neoplatí, má to slúžiť všetkým. Ja plne súhlasím a jedná sa o to, že určite vieme nato nájsť 
riešenie, môžeme to dať určite, či tá krytá plaváreň aj s tým termálnym, dúfam, že toto už len 
ozaj veľmi krátky čas ale to nepomôže na prevádzke tejto krytej plavárne?  Môžeme sa pozrieť 
na to, koľko by to stalo má možnosť, aj všetky predpoklady, aj zastupiteľstvo prebralo to 
a v záujme občanov, aby rozhodlo pozitívne. Môžeme sa ešte k tomu vrátiť, ale každopádne 
treba to dať do prevádzky, lebo z maďarského Komáromu nám ťažko vedia dostatočne vyjsť 
z ústrety, aby dali dostatok priestoru vodnému pólu aj tým dvom plaveckým oddielom. Nevravím 
o občanoch, ktorí by tam chodili.  
Héder: Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo! Ja by som len naozaj krátko chcela dodať 
niečo, ohľadom Comorra Servisu a o jeho finančnej situácii. Veľa vecí tu odznelo a myslím si, 
že by sme tieto problémy mali riešiť. Počas predchádzajúceho obdobia som už viackrát 
spomínala, že sú obrovské problémy s krytou plavárňou, vtedy mi pán riaditeľ povedal len toľko, 
že on o ničom nevie. S nádejou pozerám na nového pána riaditeľa, prajem mu veľa zdravia a 
síl, ale nemyslím si, že to by bolo ideálne riešenie, že pozatvára jednotlivé časti a s tým zníži 
náklady organizácie. Ako predsedníčka komisie športu, minulý týždeň som sa zúčastnila na 
jednej porade, ktorú organizovali tréneri pracujúci v krytej plavárni. Tam som sa dozvedela, že 
mesačne približne 4000 žiakov navštevuje krytú plaváreň, takže je vidno, že je záujem o krytú 
plaváreň. Sú aj takí plavci, ktorí nosia deti do Maďarska na tréning, ale to nie je dlhodobé 
riešenie, keďže v Maďarsku zaviedli, že od 1. septembra bude v školách povinne každý deň 
telocvik. A napriek tomu aj deti z Maďarska trénujú u nás. Tréneri mi prezradili aj to, že veľmi 
zriedkavo sa vyskytne po sebe 3-krát taká talentovaná skupina, aká je terajšia. Neustále 
vyhrávajú trblietajúce sa medaily, získavajú čoraz lepšie výsledky na Slovensku, ako aj 
v zahraničných súťažiach. Mám veľké obavy z toho, a keď naozaj premýšľame o tom, že čo 
bude, ak zatvoríme krytú plaváreň, potom tieto deti budú pokračovať inde v tréningoch, a budú 
obohacovať s výsledkami iné mestá, alebo prestanú byť športovcami. A tí tréneri, ktorí sa vo 
vlastnom voľnom čase zaoberali s deťmi, a pritom neboli dostatočne honorovaní, buď odídu do 
iného mesta, alebo stratia vôľu k tréningu a športu. Jeden tréner ma upozornil aj na to, že 
v letnom období denne počujeme správy o tom, že našli utopené deti. Tu v Komárne máme 
rieky Dunaj a Váh, a pritom málo počuť o takýchto nehodách, som si istá. Vďaka patrí aj 
trénerom za ich skvelú prácu a za to, že naučia deti plávať, ako aj za to, aby sa nebáli vo 
vode. Myslím si, že aj na takéto veci by sme sa mali viac sústrediť. Dnes už bola reč aj 
o návšteve hygieny v krytej plavárni dňa 23. januára 2013. V súvislosti s tým bolo schválené aj 
uznesenie, v ktorom vedenie mesta sľúbilo, že počas letných mesiacov dá do poriadku 
vnútrajšok plavárne. S úctou sa obraciam na pána primátora s otázkou, v akom štádiu je táto 
vec? Kto tam bude pracovať, a za akých podmienok vyrieši problematiku budovy? Veľmi by 
sme boli radi, ak by sa to podarilo zrealizovať, lebo tieto deti pokiaľ športujú, tak menej času 
majú na hranie s počítačom, netúlajú sa na uliciach, namiesto toho radšej urobia niečo pre 
svoje zdravie. Ja pekne prosím vedenie mesta, aby spravilo všetko pre to, aby nezatvorili krytú 
plaváreň, a aby tieto deti mohli aj naďalej športovať. Aj tréneri hľadajú také možnosti, ktorými by 
mohli prispieť k prácam, ktoré súvisia s obnovou plavárne. Takže moja otázka je, že v akom 
štádiu je rekonštrukcia plavárne? 
Marek: Len by som chcel naznačiť, že interpelácie sú oveľa kratšie. Toto by si ani nemala 
prosiť, lebo tak sme sa dohodli s hygienou, že to máme nejako dať do poriadku v lete. To 
vieme, že nastala zmena na čele organizácie Comorra Servis, a nemôžeme hneď očakávať 
zázraky. Nový riaditeľ priebežne už všetko preskúmal, a zistil, že sú tam aj určité pohľadávky 
napr. pri Com-thermu, ale máme aj rozpočet, ktorý bol aj minulý rok mínusový. Je to zrejmé, že 
to musíme vyriešiť, aby plaváreň bola funkčná, aby sme dané problémy vedeli vyriešiť 
potrebujeme k tomu aj peniaze, ale ako som to už spomínal, nemôžeme na to brať ohľad či sa 
to oplatí alebo neoplatí, lebo kultúru a šport jednoznačne treba dotovať, takže musíme nájsť 
spôsob, ako môžeme vyriešiť túto situáciu, aby mesto neostalo bez krytej plavárne. Len toľko 
viem k tomu dodať, a že samozrejme všetko urobíme, čo bude v našich silách.   
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Keszegh: Ďakujem za slovo pán primátor! Na predchádzajúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva som interpeloval k otázke ohľadne údržby ciest v meste. Žiadal som odpoveď od 
vedenia mesta, že aké riešenie má v pláne? Bohužiaľ som doteraz nedostal žiadnu odpoveď, 
vtedy tu odznelo len toľko, že môžeme očakávať nejakú pomoc aj od vlády. Takže ja dúfam, že 
tie práce sa už začali, a že pri bode č. 13 dostanem aj konkrétne návrhy na riešenie tejto 
situácie.  Ešte mi dovoľte takú poznámku, že ak my poslanci prosíme o písomnú odpoveď, tak 
by bolo dobré, keby sme ju aj dostali. Ďalšia moja interpelácia je k tomu, že sme včera dostali 
opravené CD s materiálmi a tam bolo uvedené, že to podpísal Ing. Štefan Pásztor, prednosta 
MsÚ. My sa to pokúsime sledovať, a ak dobre viem, tak oficiálne zastupujúci prednosta je pán 
Mgr. Ľudovít Gráfel, avšak niekedy úlohy prednostu plní aj Ing. Gabriel Weszelovszky. Myslím 
si, že by bolo treba aj oficiálne vyhlásiť, teda informovať aj občanov, aby aj oni boli v obraze, že 
kto plní teraz funkciu prednostu. Včera som rozmýšľal aj nad tým, keď som zbadal jeho meno, 
že či je možné, že sa už vrátil pán Pásztor, alebo je to vôbec reálne, môžeme s tým rátať, že sa 
raz vráti? Posledná vec k čomu by som sa chcel pri interpeláciách vyjadriť je krytá plaváreň. 
Som veľmi smutný, že s touto problematikou sa zaoberáme len tak povrchne. Ja preto 
interpelujem pána primátora v tejto veci, lebo sme schválili 1 uznesenie podľa návrhu pána 
Gajdáča, podľa ktorého by mala vzniknúť jedna komisia pre Comorra Servis, ktorá by mala 
riešiť tieto veci,  o ktorých sme debatovali dneska. Podľa mňa vodné športy úzko súvisia 
s mestom Komárno a musíme vyriešiť tento problém. Napriek tomu, máme tu platné uznesenie 
a úrad s tým nič nerobí. Je potrebná tá komisia, treba určiť aj členov, a konečne vypracujme 
nejakú koncepciu a vyriešme to! Zase len tu sedíme a rozmýšľame nad tým, čo ak zatvoria 
krytú plaváreň, namiesto toho, že by sme mohli rokovať o tom, že ako vyriešime to, aby bola 
otvorená a vybavená tak, ako by sme to mohli očakávať v roku 2013 v Európskej únii. Ďakujem 
pekne, na tieto čakám odpovede. 
Marek: K tvojej prvej interpelácii len toľko by som chcel krátko povedať, že dobre vieme aký 
máme rozpočet, koľko bolo určené na kosenie alebo na opravy ciest, v akom stave sú cesty, nie 
len u nás ale aj na iných miestach. Na mnohých miestach sú ešte veľké výtlky, ale už je vidieť, 
že opravy sa konajú. K tomuto by sa mohol ešte vyjadriť pán Ing. Patus Alexander, vedúci 
komunálneho odboru. Dostali sme aj určitú dotáciu od vlády, možno očakávať nejakú dotáciu 
ešte aj od Nitrianskeho kraja. Takže dúfam, že budeme môcť tieto opravy zrealizovať. Takže 
teraz poprosím pána Ing. Patusa, aby dodal niečo ešte k tomu. 
Patus: Teraz by som radšej hovoril o tom, že v akom stave sú tie opravy. To vieme, že zo 
130 000 eur sme už minuli 105 000 eur na zimnú údržbu, takže nám ostalo 25 000 eur. Doteraz 
sme mali na opravy 80-100 000 eur, terajšia suma je na nič. Takže preto som musel 50 000 eur 
pretransformovať na opravy ciest z peňazí, ktoré boli určené na komunálne odpady. Tak som to 
vypočítal, že oproti minulému roku sme vykonali 2,3 krát viacej opráv, ak berieme to isté časové 
obdobie. To znamená, že momentálne sme už opravili približne toľko, ako počas minulého roka. 
A ešte stále máme pred sebou určité úseky, ktoré plánujeme opraviť, takže tie opravy sa 
priebežne konajú.  
Marek: Aj ja ti v krátkosti odpoviem niekoľkými vetami. Od vlády sme dostali 26 000 eur, máme 
podanú aj žiadosť na tú mimoriadnu situáciu, čo sme tu mali v okrese Komárno v marci a 
dúfame, že dostaneme dotáciu aj od Nitrianskeho kraja, lebo každé euro treba zvážiť, pretože je 
tu veľa vecí, na čo by sa mohli minúť. Aj ja som si všimol, že pri CD  figurovalo meno pána 
Pásztora, momentálne sa ešte k tomu neviem vyjadriť kedy sa vráti, je už dlhodobo na PN. Ale 
máme tu povereného zástupcu, už sme o tom aj hovorili, že treba vypísať, že poverený 
prednosta úradu je pán Mgr. Ľudovít Gráfel. Treba tam vypísať jeho meno. Mali sme aj mále 
nedorozumenie, veď aj keď je na PN, zato on ešte má stále pracovný pomer uzatvorený 
s mestom, a plní funkciu prednostu úradu, takže musíme to ešte právne usporiadať. Ďalšia vec 
je komisia Comorra Servis, museli sme preskúmať ešte niektoré veci aj s novým riaditeľom, 
a zistiť aké pohľadávky sú ešte aktuálne. Myslím teraz hlavne na dlhy voči Com-therm. Keď 
budeme mať už nejakú konkrétnu predstavu, tak vtedy zvoláme komisiu, lebo najdôležitejšie je 
usporiadať dlhy s Com-thermom, najprv si s nimi musíme sadnúť a prerokovať možnosti. Vieme 
aký je rozpočet, budeme potrebovať dotáciu, aj keď sme už vymenili riaditeľa. Takže až potom 
zvoláme komisiu.  
Varga: Mal by som 3 otázky. Moja prvá otázka je ohľadom nezamestnanosti, vieme, že v 
Komárne približne 20% obyvateľstva je nezamestnaných. Podľa môjho názoru by sa malo 
všetko spraviť pre to, aby boli vytvorené nove pracovné miesta. Preto sa pýtam pána primátora, 
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či sú nejaké predstavy do budúcna, či sa plánujú nové pracovné miesta alebo nejaké 
priemyselné parky, keď ani nie v našom meste, tak aspoň niekde v okolí? Poprípade či sa hlásili 
nejakí investori? Pred pár rokmi sme mohli počuť také správy, že pán primátor rokuje aj s 3 
investormi, odvtedy sme nepočuli žiadne správy v súvislosti s týmto. Moja druhá otázka je, že 
pred 2 a pol rokmi sme schválili uznesenie o tom, že treba vypracovať štatút mestskej polície. 
Čakali sme na to 2 roky, po dvoch rokoch som to vypracoval sám, aj som to odovzdal pánovi 
Rozsnyóovi, potom on to predložil pred komisiu verejného poriadku. Tento štatút, ktorý bol 
schválený komisiou sa dostal aj do zasadnutia Rady mestského zastupiteľstva, potom na 
zasadnutí rady ho pán primátor stiahol z rokovania bez udania dôvodu, a odvtedy nie je o tom 
reč. Takže na toto žiadam odpoveď. Moja tretia otázka je, že keď naše mesto nevie z iného 
profitovať, ale mohol by aspoň z turizmu, tak pracovníci úradu, ako aj celé vedenie by mohlo 
klásť väčší dôraz na to, čo spomínal aj pán kolega Bende, že ešte stále je v centre mesta 
neaktuálna informačná mapka alebo, že počas Komárňanských dní v Nádvorí Európy v studni 
vo vode boli riasy. Takže aj na takéto maličkosti by sa malo myslieť. Samozrejme základom 
všetkého by bola fungujúca turisticko-informačná kancelária. V súvislosti s touto kanceláriou asi 
pred jeden a pol mesiacom, bol u teba jeden človek, ktorý ti ponúkol, že zriadi takúto 
informačnú kanceláriu na vlastné náklady. Túto ponuku si odmietol s tým, že mesto otvorí svoju 
kanceláriu, a to je aj v poriadku. Bol tu termín do konca apríla, potom to bolo preložené do 
konca mája, už je koniec mesiaca a teraz som počul od kolegynky, že v blízkej budúcnosti už 
možno bude otvorená táto kancelária. Takže na toto by som sa chcel spýtať, že v akom stave je 
to teraz? Ďakujem!  
Marek: Po prvé nezamestnanosť je 19,5% u nás, čo sa zvyklo znížiť počas letných mesiacov. 
Po druhé to, že tu boli investori, tak bohužiaľ z toho nebude nič, kvôli tomu že neboli vhodné 
podmienky, nenašli sme dobré riešenie. Raz to nevyšlo kvôli času, a bolo aj také, že dostali 
lepšie podmienky inde. Ale aj teraz sú tu rôzne možnosti, dúfam, že nám to tento rok už vyjde. 
Priemyselné parky tu nemôžu byť v žiadnom prípade, v minulosti tu bola možnosť, lebo tu chceli 
vybudovať priemyselný park v našom okrese, a to v Chotíne, avšak nám to nedovolila ani vláda. 
Ale toto je zložitejší problém, a my sa snažíme, aby sa tu situácia zlepšila. Ohľadom štatútu len 
toľko, že bol stiahnutý kvôli tomu, aby sme o tom ešte mohli rokovať. Možno, že sme to teraz 
náhodou vynechali z programu, ospravedlňujem sa. Ďalej o turisticko-informačnej kancelárii len 
toľko, že ak sa nato pamätáte, hovorili sme, že približne koncom mája ju otvoríme. Miestnosť je 
už pripravená, čakáme len na nábytok. Dúfam, že to stihneme do 10. alebo najneskôr do 15. 
júna. Bude to v kompetencii pani Ing. Sebıovej. Keď myslíš na toho istého človeka ako ja, ktorý 
mi ponúkol možnosť spolupráce, mám na mysli pána Tótha, tak len toľko, že vtedy sme už 
zorganizovali všetko, vybavovali sme miestnosť, materiály a všetko potrebné k tomu, aby sme 
to mohli dať do prevádzky. Dúfam, že mi potom prezradíš, že ty si o kom hovoril... 
Varga:  Černek... 
Marek:  Černek nebol odmietnutý, on mi prišiel oznámiť, že v budove Matice Slovenskej vytvorili 
informačnú kanceláriu, a v podstate s tou kanceláriou prosil o spoluprácu. My chceme vlastnú 
turisticko-informačnú kanceláriu, a tú chceme zabezpečiť s potrebnými informačnými 
materiálmi, nechceme tieto materiály vydať nikomu. Samozrejme nie sme ani proti spolupráci 
s nimi, on mi však hovoril, že tam chce predávať aj lístky do divadla, do kina a podobné. Naša 
informačná kancelária nebude môcť predávať lístky, takže oni to tam kľudne môžu, a nebudeme 
si navzájom konkurovať. On nebol odmietnutý. Osobe som ho zavolal na mobil a povedal, že 
my pracujeme na vlastnej informačnej kancelárii, a chceme to dať do prevádzky ešte pred 
letnou sezónou. Ďakujem! 
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený zatupovaním p rednostu  
 
/Výsledok hlasovania č.7/: 
É. Hortai – pozme ňujúci návrh – uznesenie č. 210/2011, aby nebolo zrušené 
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
Prítomní : 16 návrh je prijatý  
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/Výsledok hlasovania č.8/: 
É. Hortai – pozme ňujúci návrh – uznesenie č. 1049/2013, aby nebolo zrušené 
Za  :11 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 1 
Nehlasoval : 4 
Prítomní : 16 návrh je prijatý  
  
Hlasovanie č.9 – chybné hlasovanie, nakoľko poslancom nebolo zrejmé, na čo dal pán primátor 
hlasovať  
 
/Výsledok hlasovania č.10/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie  
Za  : 9 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 8 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1116/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.11/: 
návrh na uznesenie – zrušuje  
Za  :13 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 3 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1117/2013) 
 
K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé 
obdobie  
Predkladate ľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór 
 
/Výsledok hlasovania č.12/: 
návrh na uznesenie - berie na vedomie informatívnu správu 
Za  : 16 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 3 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1118/2013) 
 
Pán primátor nariadil 15 minútovú prestávku o 16:15 hod. Pokračovanie o 16:35 hod. 
 
K bodu číslo 5 Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytové ho fondu  
 
TE-1354/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Tibor Pusztay 
 
/Výsledok hlasovania č.13/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 16 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1119/2013) 
 
TE- 1355/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Zuzana Farkasová 
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/Výsledok hlasovania č.14/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 16 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1120/2013) 
 
TE- 1357/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Mária Mezeiová 
 
/Výsledok hlasovania č.15/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 16 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1121/2013) 
 
TE- 1358/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Mária Rafaelová 
 
/Výsledok hlasovania č.16/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1122/2013) 
 
TE- 1359/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Kristína Hrabovská 
 
/Výsledok hlasovania č.17/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1123/2013) 
 
TE- 1360/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Renata Sárköziová 
 
/Výsledok hlasovania č.18/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1124/2013) 
 
TE- 1361/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Žaneta Lakatosová 
 
/Výsledok hlasovania č.19/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1125/2013) 
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TE-1362/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Nikoleta Mészárosová  
 
/Výsledok hlasovania č.20/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1126/2013) 
 
TE- 1363/2013 Žiados ť o pridelenie bytu - Mária Molnárová 
 
/Výsledok hlasovania č.21/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1127/2013) 
 
TE- 1364/2013 Žiados ť o pridelenie bytu s výnimkou - Henrieta Lakatosová  
 
/Výsledok hlasovania č.22/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1128/2013) 
 
TE-1381/2013 Žiados ť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpo vednej lehoty 
na dobu ur čitú v súlade s §9 ods. 7 VZN č. 6/2011 - Ján Jung 
 
/Výsledok hlasovania č.23/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1129/2013) 
 
K bodu číslo 6 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb m esta Komárno  
Predkladate ľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora 
 
Bende:  dovolil by som si tiež krátko povedať niekoľko myšlienok. Predovšetkým by som chcel 
toľko povedať, že tak ako povedala pani zástupkyňa za firmu Montarry, nielen z našej strany, 
ale aj z ich strany sme sa stretli s takým pochopením, že niekedy to bolo až udivujúce, že 
skutočne maximálne sem pricestovali, maximálne nám pomáhali, aby ten plán skutočne vyznel 
na úrovni. Dovolím si povedať, že veľmi veľa záležalo aj na ochote celého odboru, ktorí 
skutočne veľmi veľa pomáhali, a ďakujem aj vedeniu mesta. Okrajovo to tu inak bolo 
spomenuté, že aj pán primátor sa snažil získavať nám určité veci, o ktoré sme niekedy 
s okresným úradom práce sme museli bojovať. Myslím si, že nakoniec tu vznikol taký materiál, 
za ktorý sa v žiadnom prípade toto zastupiteľstvo, a ani toto mesto nemusí hanbiť. Ja si vysoko 
vážim aj pomoc poslancov, lebo niektorí aj z radov poslancov sa nám včas ozvali, a mnohé veci 
nám povedali a zároveň aj signalizovali určité veci, prišli na odbor, atď. Túto pomoc sme 
potrebovali. A práve túto pomoc budeme veľmi potrebovať aj v ďalšom období, lebo teraz už 
vieme potreby občanov, vieme aj naše možností, vieme kto všetko v tomto meste zabezpečuje 
tento dôležitý úsek činností sociálnej práce. Bude potrebná aj pomoc poslancov v schvaľovaní 
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teraz tých organizačných opatrení, ktorých do 30 dní, ako chceme tu vám predložiť, a aby sme 
potom postupne v tých ďalších rokov priložili ruku k dielu aj k tomu, aby tie predstavy, tie 
žiadosti občanov, ktorí sú tam vyzdvihnuté v tom materiály, skutočne sa stalo skutočnosťou. Ja 
ešte len toľko by som chcel povedať, že vysoko si treba vážiť aj pochopenie občanov, ako to tak 
bolo spomenuté, veď vyše tisíc rôznych týchto dvojjazyčných dotazníkov vyplnili. Tu treba 
povedať aj to, že dali tú námahu aj na našom odbore a spracovali to, preložilo sa to do 
dvojjazyčných dokumentov, dostali to občania a vyjadrili sa veľmi zaujímavo a zaujímavé veci 
sme od nich získali. Takže to v každom prípade je veľmi dobré. Ja by som si dovolil ešte  
rozšíri ť aj uznesenie , ktoré je tu predložené, ak by ste ju prijali, tak by som bol zato, že k tomu 
bodu B prišiel by ešte ďalší bod C , v takom duchu, že mestské zastupiteľstvo vyjadruje 
poďakovanie organizácii Montarry n.o. za aktívnu pomoc pri spracovaní komunitného plánu 
mesta Komárno na roky 2013-2015. Takže týmto by som aj chcel ukončiť moje také malé 
explozé, a skutočne počítam s tým, že v budúcnosti dostaneme od vás aj od vedenia mesta 
veľkú pomoc, aby sa ten komunitný plán mohol premeniť každodenne na skutočnosť v 
podmienkach nášho mesta, v prospech našich občanov. Ďakujem! 
Hortai:  Blahoželám aj spracovateľom, aj odboru, že tento materiál sa podarilo pripraviť v takejto 
kvalite a s takouto formou. Ja by som mala len otázku: v návrhu na uznesení v bode B sa 
uvádza, že žiada zabezpečiť spracovanie realizačného plánu za rok 2013. Aj realizačné plány 
budú predkladané na schválenie zastupiteľstvu? Predpokladám že asi áno, tak možno že by 
bolo  treba len doplniť, že aj predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva, neviem či tých 
30 dní bude stačiť, tak mohlo by tam byť nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Ďakujem! 
Novák: Na rade sme sa dohodli jasne, tam si to spomínala pani poslankyňa, to znamená, že to 
uznesenie je tak, že zabezpečí spracovanie realizačného plánu na rok 2013, a tento predloží 
nasledujúceho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Takto sme sa dohodli na rade, 
došlo asi k omylu pri prepise, takže za to sa ospravedlníme, takže ja prijímam tento návrh. 
Ďakujem.   
 
/Výsledok hlasovania č.24/: 
Pozmeňujúci návrh – rozšíri ť uznesenie o bod C – PaedDr. Bende  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní   : 18 návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č.25/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní   : 18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1130/2013) 
 
K bodu číslo 7 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nari adenia Mesta Komárno č. 
/2013, ktorým sa mení a dop ĺňa vzn mesta komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb   
Predkladate ľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora 
 
Návrh VZN bol dňa 07.05.2013 vyvesený na úradnej tabuli mesta  a súčasne  zverejnený na 
webovej stránke mesta. K návrhu VZN do 17.05.2013 v zmysle § 6 ods. 4 zákona                      
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neboli uplatnené žiadne 
pripomienky.  
 
/Výsledok hlasovania č.26/: 
návrh na VZN  
Za  : 17 
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Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 18 návrh je prijatý (VZN č. 3/2013) 
 
K bodu číslo 8 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záv erečnému ú čtu mesta za 
rok 2012   
Predkladate ľ: Mgr. Csintalan Miklós, hlavný kontrolór  
 
Hortai: navrhujem doplniť návrh na uznesenie s tým, že keď predkladateľ príjme môj návrh, tak 
sa to nebude považovať za pozmeňujúci návrh. Bod A znie nasledovne: berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2012. 
Potom v bode B namiesto ukladá, zmeniť to na žiada primátora  zabezpečiť plnenia 
nasledovných nápravných opatrení atď., lebo mal pravdu pán viceprimátor v tom, že to musí byť 
adresované na niekoho, to znamená, že adresovať je možné iba na primátora. 

Kóňa: chcel by som doplniť takú jednu maličkosť, v bode 2.4. tejto záverečnej správy sa píše, 
že predložený záverečný účet atď. Najvýznamnejším nedostatkom je to, že do výsledku 
rozpočtového hospodárenia sú zahrnuté aj finančné operácie a chýba návrh použitia prebytku 
rozpočtu, resp. je nesprávny. My sme už to s pánom Csinatalnom vysvetlili, dostala sa tam 
nejako náhodne, v podstate v záverečnom účte je to v poriadku a tie finančné operácie tam 
zahrnuté nie sú. Takže toto len kvôli úplnosti. Ďakujem! 

Výsledok hlasovania č.27 - chybné hlasovanie, nakoľko poslancom nebolo zrejmé, že o čom dal 
pán primátor hlasovať. 
 
/Výsledok hlasovania č.28/: 
Návrh na uznesenie - berie na vedomie, s doplnkami,  ako to navrhla pani poslanky ňa É. 
Hortai 
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1131/2013) 
 
K bodu číslo 9 Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpo čtových a príspevkových 
organizácií za rok 2012  
Predkladatelia: Ing. Kó ňa Bohumír, Ing. Hervayová Zuzana, Vargová Anna, Ing . 
Weszelovszky Gabriel, Mgr. Nagy Tomáš  
 
TE – 1311/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mes ta Komárno za rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.29/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 3 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1132/2013) 
 
TE – 1312/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia Zar iadenia pre Seniorov Komárno za 
rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.30/:  
návrh na uznesenie   
Za  : 16 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
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Nehlasoval     : 4 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1133/2013) 
 
 
 
TE – 1313/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mes tského kultúrneho strediska za 
rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.31/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1134/2013) 
 
TE – 1314/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia COM ORRA SERVIS za rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.32/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1135/2013) 
 
TE – 1315/2013 Hodnotenie výsledku hospodárenia škô l a školských zariadení v 
zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2012 
 
Weszelovszky:  materiál by som predkladal naraz, ale chcel by som poprosiť ctené 
zastupiteľstvo, aby sme o jednotlivých návrhov na uznesení hlasovali zvlášť.  
 
/Výsledok hlasovania č.33/: 
návrh na uznesenie – ZŠ s VJM Ul. Eötvösa 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1136/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.34/  
návrh na uznesenie – ZŠ Ul. Komenského 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1137/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.35/: 
návrh na uznesenie – ZŠ s VJM Móra Jókaiho  
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1138/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.36/: 
návrh na uznesenie – ZŠ Ul. Pohrani čná 
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Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Nehlasoval     : 2 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1139/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.37/: 
návrh na uznesenie – ZŠ s VJM Ul. práce 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1140/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.38/: 
návrh na uznesenie – ZŠ Ul. Rozmarínová 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1141/2013) 
 
/Výsledok hlasovania č.39/: 
návrh na uznesenie - ZUŠ 
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1142/2013) 
 
K bodu číslo 10 Správa o činnosti hospodárení a stave majetku spolo čnosti za rok 2012  
Predkladatelia: Ing. Kó ňa Bohumír, Varga Juraj, Mgr. Pék Zoltán, Ing. Ľuboš Ve ľký, Ing. 
Cséplı Gábor 
 
TE-1368/2013 Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spolo čnosti CALOR, s.r.o. 
za rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.40/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 2 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1143/2013) 
 
TE-1369/2013 Správa o hospodárení spolo čnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.41/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 2 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1144/2013) 
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TE-1370/2013 Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spolo čnosti COM-
VARGAS, spol. s r.o., za rok 2012 
 
Hortai :  navrhujem doplniť PN FK – netreba počkať na valné zhromaždenie, takže vynechajme 
tieto slová z uznesenia, a prosím, aby tam nezostali nevyplnené, vybodkované časti. 
/Výsledok hlasovania č.42/: 
pozmeňujúci návrh FK – s doplnkami, ako navrhla pani posl ankyňa É. Hortai 
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 1 
Nehlasoval     : 2 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1145/2013) 
 
TE-1371/2013 Výročná správa spolo čnosti KOMVaK, a.s. za rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č.43/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 18 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 2 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1146/2013) 
 
K bodu číslo 11 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultú ry, športu a mládeže  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry 
 
TE-1203/2012 Žiados ť o zaradenie CV Č do siete škôl a školských zariadení 
 
/Výsledok hlasovania č.44/: 
návrh na uznesenie – 2. alternatíva  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 2 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1147/2013) 
 
TE-1390/2013 Návrh na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno na rok 2013 
 
Weszelovszky:  sťahujem tento materiál z rokovania. 
 
TE-1392/2013 Návrh na schválenie investi čného zámeru - rekonštrukcia plochej strechy 
MŠ Vodná ul. 29, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č.45/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1148/2013) 
 
TE-1400/2013 Žiadosť Pons danubii o spoluúčasť v projekte "ECO_Fotovolt_HU_SK" 
 
Marek:  z dnešného zasadnutia sťahujem tento materiál! Ak to dokážeme pripraviť do ďalšieho 
zasadnutia MZ zo všetkými materiálmi, tak to znova predložíme v júli na prerokovanie. 
 
TE-1401/2013 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
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/Výsledok hlasovania č.46/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1149/2013) 
 
Vyhodnotenie 22. Komárňanských dní – informatívny materiál. 
 
Bende:  mám taký návrh, že v budúcnosti by sme mali do informatívnych materiálov zahrnúť aj 
správu o zahraničných delegáciách, potrebovali by sme presnejšie údaje o nich, mohli by sme 
rozpísať aj program, ktorý bol pripravený pre nich atď. Ďalej navrhujem jedno uznesenie na 
schválenie: Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyjadruje svoje po ďakovanie sponzorom, 
organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom, ktorí pomáhali mestu pri organizácii 
a realizácii podujatí 22. Komárňanských dní. Takže aby bolo vidno, že aj zastupiteľstvo váži tú 
pomoc, ktorú sme pri organizácii dostali. Ďakujem!   
 
/Výsledok hlasovania č.47/:  
návrh na uznesenie – PaedDr. Bende 
Za  : 14 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 1 
Nehlasoval     : 5 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1150/2013) 
 
Pán primátor nariadil 5 minútovú prestávku o 20:10 hod. 
Pokračovanie o 20:19 hod. 
 
K bodu číslo 12 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych vecia ch 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku  
 
TE-384/2013 Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiadajú o odpredaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č.48/: 
návrh na uznesenie  - na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
Za  : 16 
Proti  : 1 
Zdržal sa : 1 
Nehlasoval      : 1 
Prítomní : 19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1151/2013) 
 
TE-1142/2013 Ladislav Szabó a manželka Alžbeta Szabóová, rodená Kovácsová - žiadajú o 
predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č.49/: 
návrh na uznesenie  - na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1152/2013) 
 
TE-1321/2013 Spojená cirkevná škola MARIANUM - žiada o usporiadanie majetkového vzťahu 
 
/Výsledok hlasovania č.50/: 
návrh na uznesenie  - na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov  
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Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1153/2013) 
TE- 1325/2013 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave - žiada o obnovu Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov 
 
/Výsledok hlasovania č.51/: 
návrh na uznesenie  - na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov  
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1154/2013) 
 
TE-1326/2013 Attila Klinda, súkromný podnikateľ - žiada o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
/Výsledok hlasovania č.52/ – omylom spustené hlasovanie, nakoľko do diskusie ešte bol 
zahlásený vedúci ekonomického odboru pán Ing. Bohumír Kóňa. 
 
Hortai  – myslím si, že pokiaľ chceme vychádzať z ústrety, tak je treba bezpodmienečne 
podpísať nový splátkový kalendár s tým, že v prípade nedodržania spojiť to s nejakými 
sankciami. 
Marek  – myslím, že to je úloha mestského úradu, aby sme našli na to riešenie. Z tohto hľadiska 
by som odporučil, že by sme to odhlasovali a nájdeme potom na to riešenie, aby to bolo dobré. 
Hortai  – navrhujem doplniť do návrhu uznesenia, že súčasne so zmluvou o nájme nebytových 
priestorov bude popísaná zmluva o splatenie dlhu splátka. V bode B-2 v tých podmienkach 
uviesť konkrétne. To že v akom rozsahu, za akých podmienok, už bude na úrade, vymyslieť ten 
systém, aby bol funkčný. Pán vedúci má v tom úplne pravdu, že existuje zásada, neviem či 
dokonca nie vo všeobecne záväznom nariadení, že mesto neuzatvorí zmluvu osobou, ktorá má 
pozdĺžnosti voči mestu. Takže ja odporúčam v takomto znení doplniť návrh na uznesenie.  
 
/Výsledok hlasovania č.53/: 
návrh na uznesenie - s doplnkami, ako navrhla pani poslanky ňa É. Hortai 
na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov  
Za  : 15 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 4 
Nehlasoval     : 1 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1155/2013) 
 
TE-1327/2013 LAFER s.r.o. - žiada o zámenu pozemkov 
 
/Výsledok hlasovania č.54/:  
návrh na uznesenie  - na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov  
Za  : 17 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 3 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1156/2013) 
 
TE-1353/2013 Robert Csörgei - žiada o prenájom nebytového priestoru 
 
/Výsledok hlasovania č.55/:  
návrh na uznesenie  
Za  : 20 
Proti  : 0 
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Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1157/2013) 
 
 
TE-1375/2013 Mária Kériová,a Ján Nagy - žiadajú o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena 
 
/Výsledok hlasovania č.56/: 
pozmeňujúci návrh komisie rozvoja miesta 
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1158/2013) 
 
TE-1376/2013 Stará pevnosť Komárno, n.o. - žiada o prenájom nebytového priestoru 
 
/Výsledok hlasovania č.57/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1159/2013) 
 
TE-1377/2013 NS-WORKOUT o.z. - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č.58/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1160/2013) 
 
TE-1378/2013 Ing. Pavel Radzo a Ing. Helena Radzová - žiadajú o predaj novovytvorenej 
parcely 
 
/Výsledok hlasovania č. 59/: 
návrh na uznesenie    
Za  :20   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1161/2013) 
 
TE-1379/2013 Tibor Bári a manželka Irma Báriová - žiadajú o predaj časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č.60/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1162/2013) 
 
TE-1393/2013 Návrh na uznesenie k odňatiu majetku zo správy 
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/Výsledok hlasovania č.61/: 
návrh na uznesenie  
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1163/2013) 
 
TE-981/2013 Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, 
pozemku parcely registra "C" č. 2501/4 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č.62/: 
návrh na uznesenie  – už s doplnkami, ako to navrhli na minulom zasadnutí   
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1164/2013) 
 
Vyjadrenie Ministerstva financií SR – informatívny materiál 
 
Návrh uznesenie č. ____/2013 k žiadosti Mstského úradu Komárno o ú časť v projekte 
„Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ “  kód: OP IS-2013/1.2/05 
 
Hortai: navrhujem upraviť názov „ Návrh uznesenia k žiadosti návrhu na účasť mesta 
v projekte“ . Ďalej odstrániť z bodu C-2 slovo „minimálne“, ostane tam len to, že „vo výške 5%“. 
 
/Výsledok hlasovania č.63/: 
návrh na uznesenie - s doplnkami, ako navrhla pani poslanky ňa É. Hortai 
Za  : 20 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1165/2013) 
 
Návrh zmeny v rámci položiek kapitálových výdavkov rozpo čtu mesta Komárno na rok 
2013 
 
/Výsledok hlasovania č.64/: 
návrh na uznesenie  – 1. alternatíva 
Za  : 19 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 1 
Nehlasoval     : 0 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1166/2013) 
 
K bodu číslo 13  Riešenie rozpo čtu komunálneho odboru na úseku opravy miestnych 
komunikácii  
Predkladate ľ: Mgr. Béla Keszegh 
 
B. Keszegh – stiahol materiál z rokovania s tým, že bude pripravený návrh na riešenie opráv a 
údržby miestnych komunikácii na nasledujúce zasadnutie MZ.  
 
K bodu číslo 14 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej ve rejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
Predkladate ľ: Mgr. Imre Andruskó 
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/Výsledok hlasovania č.65/: 
návrh na uznesenie 
Za  : 13 
Proti  : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval     : 7 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1167/2013) 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  
prezentovali: 16. 
 
K bodu číslo 15 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej ve rejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o 
Predkladate ľ: JUDr. Mária Kanthová, predseda odbornej komisie  
 
/Výsledok hlasovania č. 66/: 
návrh na uznesenie  
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní : 20 návrh je prijatý (uznesenie č. 1168/2013) 
 
K bodu číslo 16 COMORRA SERVIS  
 
Mgr. Tomáš Nagy:  Ďakujem za slovo! Som nesmierne rád, že sme sa dostali k tomuto bodu 
a nepočkalo sa na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Väčšina ma pozná, prichádzam 
z podnikateľského prostredia, takže niektoré postupy v Comorra Servis ma dosť prekvapujú, že 
sa neriešia niektoré pálčivé problémy ráznejšie a rýchlejšie. V súčasnej dobe dlh Comorra 
Servisu dosiahol výšku 310 000 eur, a to je iba 5. mesiac tohto roku. Z toho najväčší dlh je voči 
spoločnosti Com-therm, ktorá diaľkovo vykuruje dve strediská – krytú plaváreň a volejbalovú 
halu. 15. apríla som prebral túto funkciu s tou víziou, že chcem pomôcť mestu, a je to pre mňa 
určitý druh výzvy, aby som niečo dosiahol. Samozrejme, že vlastnými silami to zrejme nepôjde, 
budem na to potrebovať podporu. Pozrel som si všetky strediská, a musím konštatovať, aj ako 
občan mesta, že niektoré nehnuteľnosti dospeli do takého štádia, v akom momentálne sú, 
okrem športovej haly a strediska kanoistiky. Musím konštatovať, že sú všetky vo veľmi zlom 
technickom stave. Tým pádom rádovo rastie ich energetická náročnosť. Ako si pozriete tabuľky, 
ktoré vám boli predložené z hodnotenia minulého roku, výdaj na energiu dosiahol 40 000 eur za 
celý rok na všetky strediská. Je to nepredstaviteľné, aby v roku 2013 boli takéto výdaje tak, že 
sa to dá korigovať absolútne nejakými primitívnymi riešeniami problémov, ako sú slnečné 
kolektory, najlacnejšie čo môže byť. Teraz to aplikujeme na termálnom kúpalisku. Je 
nepredstaviteľné, aby sa proste ničomu nevenovalo, nevenovalo sa zatepľovaniu týchto 
stredísk atď. Tam máte športovú halu, bola prerobená, zateplená, kúri sa s plynom, o 40% 
klesla energetická náročnosť tejto budovy. Takže keď si zoberiete tých 395 000 eur, keby len 
plynom sa všade kúrilo, a keby sa znížilo o 40% výdaje na plyn a energie ako také, tak už sme 
pri tom čísle, ktoré zhruba potrebujem na mesačný chod tejto spoločnosti. Z tohto vyplývajúc 
som si pripravil nejaké čísla, výdaje spoločnosti na mzdy presahujú mesačnú dotáciu 
poskytovanú mestským úradom. Priemerné mesačné výnosy sú okolo 20 000 - 25 000 eur. 
Ďalších 25 000 eur je potrebných na vykrytie chodu spoločnosti. Máme aj tzv. príspevkovú časť 
a podnikateľskú časť.  Podal som návrh, aby sa riešili tieto jednotky samostatnými domovníkmi, 
kým nepríde potreba väčších prác. Tým pádom by sa títo ľudia uvoľnili pre prácu pre mestský 
úrad, resp. pre mesto, a boli by lacnejšie ako iný dodávatelia. Ďalej je tu podnikanie hotelu 
Panoráma, bol som veľmi zdesený, že takto všetko nefunguje. Ako som už spomenul na 
finančnej komisii, 32 izieb bolo, z toho 28 pre hygienu nevyhovelo. Ja som len asi 1 hodinu 
v kancelárii denne, vkuse sa pohybujem po jednotlivých strediskách, kontrolujem ľudí. Takže 
môžem garantovať, že poriadok bude a zefektívni sa práca jednotlivých ľudí, jednotlivých 
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zamestnancov. V Panoráme momentálne prebieha verejná obchodná súťaž na vydanie 
jednotky, reštaurácie tohto hotela do prenájmu, lebo vyrobila v minulom roku dlh 29 000 eur. 
Taktiež verejný obchodný súťaž prebieha aj na prenájom stravovacích a občerstvovacích 
jednotiek na termálnom kúpalisku, podľa mojich informácii je o to záujem. Tento proces je 
nezastaviteľný, zastaviť sa dá jedine vyrovnaním toho dlhu, buď zvýšením rozpočtu spoločnosti, 
alebo ráznym krokom, že sa niečo zatvorí a prepúšťajú sa zamestnanci. Z mojej strany asi 
toľko, čakám na vaše otázky resp. pripomienky.    
Andruskó:  ja som navrhoval pridať tento bod do programu v mene našej frakcie. Viem, že 
dneska o tom rozhodovať nebudeme môcť, preto prosím pána primátora, že nech je tento bod 
predložený na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V tom prípade budeme mať 2 
dôležité body, po prvé prípadná zmena v rozpočte, a po druhé Comorra Servis. Takže prosím 
pána riaditeľa, aby pripravil tie 2 variácie, o ktoré už dneska hovoril, a musíme o tých 
konkrétnych návrhov už konečne rokovať. Nemáme inú možnosť, keď sa s tým nebudeme 
zaoberať, tak dlh spoločnosti môže stúpnuť aj na milión eur.  
Szabó:  súhlasím s názorom pána Andruska, tiež by som prosil pána riaditeľa, aby sa pokúsil 
spísať alternatívy na zvýšenie príjmov. 
Keszegh:  prosil by som informácie na nasledujúce zasadnutie MZ, ohľadom toho, aké zmeny 
nastali v organizačnej štruktúre. Aj ja podporujem vypracovanie rôznych konkrétnych návrhoch, 
o ktorých by sme mohli rokovať na nasledujúcom zastupiteľstve.   
Gajdáč: Ďakujem za slovo! Keď pred pol rokom som sa tak vyjadril, že vidím rezervy, kde by sa 
dalo ušetriť, tak nepovedal som to len do vzduchu, lebo teraz sa potvrdzuje, že skutočne sú tam 
rezervy. Pán Nagy je tam ešte krátko, ale myslím si, že za ten čas urobil dosť veľkú časť roboty 
s tým, že urobil prieskum celého podniku. Materiál čo nám predložil má aj nejakú výpovednú 
hodnotu. Malá poznámka z mojej strany, minulé leto prevádzkoval bufety na kúpalisku Comorra 
Servis. Každému, kto trošička do toho vidí, bolo jasné, že to nemôže byť dobré, nakoniec tie 
bufety boli v strate, namiesto toho, keď tie bufety sa dajú do prenájmu, tak v strate byť nemôžu. 
Namiesto toho, aby sa urobili úsporné opatrenia, ešte sa robili absolútne chybné kroky. Chyby, 
ktoré sme v minulosti robili sa dosť ťažko naprávajú, a to je volejbalová hala, ktorú keď mala 
záujem univerzita, my sme to odsúhlasili uznesením mestského zastupiteľstva a nezrealizovalo 
sa to. Už sme hovorili aj o tom, že teraz v júli sa končí zmluva s Com-thermom a vyzerá to tak, 
že by sme mohli odpojiť mestské zariadenia, ktoré sú napojené na Com-therm. Pán primátor 
povedal, že to preverí, tak neviem, či už sa to stalo? Pevne verím, že to môže byť a ja stále 
hovorím, že volejbalovú halu mali by sme dať do prenájmu. Čo sa týka krytej plavárne, tak 
najjednoduchšie riešenie je zavrieť, ale aj najhoršie zároveň. Myslím, že by sme mali všetko 
spraviť, aby sme ju podržali do toho času, kým nebude reálne riešenie novej krytej plavárne.  
Csintalan: Nezabudnime ani na to že Comorra Servis je príspevková organizácia, ktorá má aj 
určitú časť, zameranú na podnikanie. K tejto problematike sa treba stavať komplexne 
a systematicky, a nie časti problémov riešiť jednotlivo. Treba sa vrátiť úplné k základom. 
Jednotlivé návrhy treba vypracovať tak, či chceme príspevkovú organizáciu alebo podnikateľský 
subjekt. 
 
K bodu číslo 17 Rôzne  
 
Hortai:  Týmto by som chcela upovedomiť vedenie mesta a mestský úrad, že členovia 
poslaneckého klubu Komárna MOST-HÍD, by chceli prispieť svojou prácou k skrášleniu okolia 
a prostredia mesta. Postupne počas mája a júna plánujeme čistenie a premaľovanie zábradlí na 
ulici E.B. Lukáča, pri potravinách CBA, počnúc pri amfiteátri, ďalej až po most. Neskôr 
plánujeme zrekonštruovanie lavíc v tomto okolí a rekonštrukciu, očistenie a maľovanie detských 
preliezok oproti KOMVaKu. Ďakujem pekne za pozornosť. 
Kantha:  Ďakujem za slovo! Chcela by som tlmočiť žiadosť konateľky ÉS-Színház v Novej 
Stráži, Kornélie Várady. Zazlieva, že 08. marca 2013 podala žiadosť v podateľni, v ktorej 
menované divadlo žiada o prenájom kultúrneho domu v Novej Stráži. Do dnešného dňa 
odpoveď nedostali, a podľa môjho vedomia žiadosť neprerokovala ani komisia kultúry 
a školstva. Chcela by som požiadať, aby si to kompetentní preverili. Ďakujem. 
Marek:  chcel by som oznámiť členom rady a komisiám, že  zasadnutie rady mestského 
zastupiteľstva pred riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva bude v stredu, nie vo štvrtok. 
Preto žiadam jednotlivé komisie mesta, aby si tak naplánovali svoje zasadnutia. Je 
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nepredstaviteľné to, že zasadnutie rady končí vo večerných hodinách a nasledujúci deň máme 
4-5 hodín na to, aby sme materiály spracovali a v žiadanej forme vytlačili a rozposlali. Preto sa 
môžu potom v materiáloch vyskytnúť chyby, ktoré nastali aj teraz. Žiadam vaše pochopenie 
o termíne zasadnutia. Každý chceme aby bol materiál rozposlaný bez chyby. Ak nemá nikto 
žiadne pripomienky, tak ďakujem pekne každému za jeho účasť. 
K bodu číslo 18  Záver  
 
A. Marek – Ak nemá nikto žiadne pripomienky, tak ďakujem pekne každému za jeho účasť. 
Každému prajem príjemný víkend. Ďakujem.  
 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárna o 22:35 u končil zasadnutie MZ.  
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Zapísala: Bc. Kristína Nagyová 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia s prílohami,  
- všeobecne záväzné nariadenie  
- 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. 


