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Naše číslo: 54262/52028/ZASKN/2016                                    Komárno, 26. mája 2016  
 

ZÁPISNICA 
Z  20. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 26. MÁJA  2016 
 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:05 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla 
Keszegh, zástupca primátora mesta  za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou 
zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných. Zasadnutie otvoril a 
viedol na základe písomného poverenia č. 49422/44878/OOP/2016 zo dňa 25.5.2016. 
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie:   JUDr. Štefan Bende, Zsolt Feszty. Neskorší 
príchod ohlásil pán Ing. Ján Vetter Ján a PaedDr. Kiss Pének József z dôvodu maturitných 
skúšok v škole.  
 
Ďalší prítomní:    

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

 
Pán viceprimátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení 
rokovania prezentovali: 19. Pán viceprimátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určil Klaudiu Szépovú a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovate ľov zápisnice: -      Mgr. György Batta,  

-      Ing. Béla Szabó. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  655/2016)  
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B. Keszegh – vážené zastupiteľstvo, má niekto pripomienky alebo návrhy k programu 
dnešného zasadnutia? Zo strany úradu navrhujeme takú zmenu, nakoľko bod č. 5 -  Návrh 
na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne patrí do pôsobnosti pána primátora, 
a predkladateľom materiálu je práve pán primátor, preto navrhujeme tento programový bod 
odložiť na neskorší čas, a prerokovať to za programovým bodom č. 7, teda ako programový 
bod. 8.  Podľa predbežných informácií vedenie mesta by sa malo vrátiť okolo 15:30 – 16:00 
hod..  
I. Andruskó  – ...mal by som procedurálny návrh... Programový bod týkajúci sa náčelníka 
Mestskej polície navrhujem prerokovať hneď vtedy, keď sa vráti pán primátor z Bratislavy. 
V majetkoprávnych veciach máme 51 žiadostí a návrhov, nemyslím si, že by sme tento 
programový bod vedeli prediskutovať do pol piatej. Ďalej, sú tu obyvatelia I. a II. sídliska, 
preto navrhujem rozšíriť dnešný program o polhodinový blok, aby dostali slovo a mohli 
povedať svoje sťažnosti v súvislosti s neprispôsobivými občanmi. Tento programový bod 
navrhujem vložiť ako bod. č. 2  pred interpeláciami.  
 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskó a na zmenu programu – aby 
programový bod Návrh na odvolanie ná čelníka Mestskej polície v Komárne bolo 
prerokované vtedy, ke ď sa pán primátor vráti zo služobnej cesty  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
Návrh je prijatý. 
 
/Výsledok hlasovania č.  3/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa na zm enu programu – vloži ť 
programový bod „Problematika obyvate ľov I. a II. sídliska“ ako bod č. 2.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
B. Keszegh  – ďakujem pekne, všetky návrhy na zmenu programu sú prijaté. Teraz budeme 
hlasovať o celom návrhu s prijatými zmenami. Prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  4/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  656/2016) 
 
 
Schválený program rokovania:  
 

1. Otvorenie  
2. Problematika obyvateľov 1. a 2. sídliska  
3. Interpelácie a otázky 
4. Správa o plnení uznesení 
5. Upozornenie prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 
6. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne 

Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej 
polície v Komárne 

7. Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia 
pre seniorov 

8. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
9. Obnova miestnych komunikácií – upresnenie 
10. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno 
11. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rozvoj cestovného ruchu 
12. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 

a) Zariadenie pre seniorov 
b) Mestské kultúrne stredisko 
c) COMORRA Servis 

13. Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA Servis 
14. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne 

z jednotlivých rád škôl a školských zariadení a následné delegovanie nových zástupcov 
15. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
16. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
17. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 

2015  
18. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2015 
19. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
20. Návrhy týkajúce sa spoločnosti KOMVaK, a.s. 
21. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
22. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení 

VZN č. 28/2015: 
a) pre Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne 
b) pre Human Health Institute n.o. 
c) pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s VJM 

23. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
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24. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
25. Rôzne 
26. Záver 
 
O 13:15 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Anton Marek .  
 
B. Keszegh – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej na 
základe schváleného programu rokovania. Nasleduje programový bod Problematika 
obyvateľov I. a II. sídliska. Vítame zástupcov obyvateľov sídliska č. I a II., ktorým 
odovzdávam slovo. Nech sa páči.  
 
 
K bodu č. 2 -  Problematika obyvate ľov I. a II. sídliska  
 
Andrea Páleník, obyvate ľka I. sídliska krátko informovala, že v apríli 2016 obyvatelia 
podali petíciu, na ktorú doteraz nedostali žiadnu odpoveď. Z tohto dôvodu sa rozhodli 
zúčastniť sa zasadnutia mestského zastupiteľstva osobne, a položiť pánovi primátorovi tie 
otázky, ktoré boli uvedené aj v petícii: 

1) Ako bolo zabezpečené vyrubenie miestnych daní a miestneho poplatku za 
komunálny odpad v súvislosti s oficiálne nahláseným počtom občanov menovaného 
obytného domu a jeho reálnym počtom? 

2) Akým spôsobom boli uplatňované práva mesta Komárno v priestupkovom 
a správnom konaní voči vlastníkovi nehnuteľnosti? 

3) Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo vyhodnotiť účinky prijatých 
opatrení na februárovom zastupiteľstve, prečo sa neuskutočňovalo žiadne 
vyhodnotenie ani na februárovom ani na marcovom zastupiteľstve? 

4) Prečo občania nepociťujú napriek opatreniam žiadne zlepšenie podmienok – skôr 
naopak, situácia sa zhoršuje? 

5) Aké konkrétne kroky chce mesto vykonať na riešenie uvedeného problému a dokedy 
ich plánuje vykonať? 

Nakoľko pán primátor sa nezúčastnil na fóre obyvateľov, obyvatelia doniesli fotografie, na 
ktorých je dokumentované okolie, v ktorom musia žiť. Zástupca obyvateľov položila 
ďalšie otázky,  a to nasledovné: 
V obytnom dome 12 firiem má zahlásené sídlo podnikania. Podalo mesto trestné 
oznámenie voči podnikateľom na Obchodnom registri, aby preverili ich skutočnú činnosť 
v čom podnikajú? V čom podnikajú tieto firmy, ktoré zanechajú takýto neporiadok 
a zmätok?  
Prečo sa objaví vždy v médií meno Peter Bocskov, keď jeho osoba nemá nič spoločné 
s touto budovou? Majiteľom budovy je spoločnosť Mésange s.r.o., kde konateľom je 
Gizella Csizmadia, občan Maďarska, ktorá býva v Budapešti. Nadviazalo už mesto 
kontakt s majiteľom budovy?  
Na základe zákona o petičnom práve, v zmysle §5, na oficiálne podanú petíciu je 
potrebné odpovedať do 30 dní. Z akého dôvodu obyvatelia nedostali dodnes žiadnu 
odpoveď? Pán viceprimátor mesta osobne sľúbil na fóre obyvateľov, že do 30 dní bude 
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zaslaná oficiálna odpoveď. Obyvatelia I. sídliska žiadajú na otázky položené v petícii 
konkrétne odpovede.  
 

Pani Mária Pavlík , taktiež obyvate ľka I. sídliska,  vyjadrila svoju nespokojnosť a požiadala 
prítomných o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi žijúcimi v nájomnom dome  
Sústružnícka 3. Spoločensky neprispôsobiví občania svojim správaním znemožňujú oddych 
po práci, normálny život, devastujú životné prostredie, rušia okolie. Obyvatelia sa necítia 
v bezpečí a sú ohrozované týmito občanmi. 
 
B. Keszegh  – otváram diskusiu, a navrhujem, aby aj páni poslanci povedali svoje návrhy na 
riešenie tohto problému. Každopádne musíme spolupracovať. Do diskusie sa prihlásili 5 
poslanci. Žiadam pána vedúceho Ing. Kóňu, aby odpovedal na položené otázky týkajúce sa 
daňových záležitostí. 
B. Kóňa – dobrý deň, nepoznáme sa s mnohými. Moje meno je Kóňa, a mám na starosti 
ekonomický odbor, teda aj dane. Žiaľ ja nemôžem povedať presné čísla, ale môžem vás 
ubezpečiť, že to, čo poviem, je tu, a niekoľko mesiacov my toto vyhodnocujeme. To 
znamená, my tam riešime problémy od roku 2011. To znamená teraz budeme hovoriť aj 
o dane z nehnuteľnosti, aj o poplatky za komunálny odpad. Celkový problém je ten, že pošta 
sa nepreberá. To znamená, máme všetko. Náhradné doručovanie, všetko cez verejné 
vyhlášky, ale je to zdĺhavý proces. My sme sa dopracovali k dnešnému dňu asi k tomu, že 
máme tam už právoplatné exekučné konanie - dva prípady. To znamená, toto už je na 
exekúcii. Je pripravený na exekúciu aj rok 2015. Tieto sme využili. Takisto sme využili 
zákonné právo na zriadenie záložného práva na zabezpečenie si tejto pohľadávky. To 
znamená, už mesto má zriadené záložné právo na katastri, nie na celú nehnuteľnosť, lebo to 
nám zákon neumožňuje, ale na určitú časť, ktorá nám zakrýva túto vec. Z tohto hľadiska, čo 
sa týka dane z nehnuteľnosti, toto máme pokryté záložným právom, exekučnými titulmi. 
Samozrejme je to ďalej, ako budú konať exekútori už v zmysle zákona. Čo sa týka dane, 
alebo poplatku za smeti, ktoré ste sa tiež pýtali, toto je zasa trošku zložitý prípad. My 
môžeme vyrubovať dane s dvomi spôsobmi. Buď paušálmi, to znamená na osoby, ktoré tam 
majú prechodný, alebo trvalý pobyt. Toto my robíme, ale samozrejme vy tiež dobre viete, že 
ľudia nie sú tam nahlásení. Toto ja neviem riešiť. K tomu sa môžu vyjadriť ostatní, či zo 
sociálneho, alebo z Mestskej polície. Druhá vec je, že my sme zahájili ďalšie správne 
konanie na vyrúbenie takzvaného množstevného. To znamená pokiaľ majiteľ nekomunikuje 
a neprihlási týchto ľudí, tak my máme na to formu, ako urobiť kvalifikovaný odhad, koľko ľudí 
tam je, a za koľkých by mal platiť. Toto je teraz v tomto správnom konaní, a zase je ten istý 
proces, nepreberanie listov a náhradné doručovanie. Naozaj v tejto polohe ja môžem len 
toľko povedať, že čo sa týka daní a poplatkov, sme na úplne hrane, to čo vieme urobiť. 
Ostatné my nevieme. My nevieme prinútiť nikoho, a tie výhovorky, že sme na návšteve, 
a podobné, my nevieme riešiť. Ale nepreberajú, nekomunikujú, absolútne nevychádzajú 
v ústrety, takže všetko je len to robené, čo nám umožňuje zákon. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Tibor Bastrnák.  
T. Bastrnák  – pán viceprimátor má v tom pravdu, že problém je vážny, a nie je to 
jednoduché vyriešiť. Ale čo obyvatelia vyžadujú od vedenia, je úplne oprávnené 
a pochopiteľné, nakoľko tento problém sa nevyskytol len teraz, ale aj v minulom roku sme sa 
s tým už zaoberali. Práve preto sme aj žiadali od vedeniu mesta, aby vo februári bolo 
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predložené na zastupiteľstve to vyhodnotenie, aby mestské zastupiteľstvo v spolupráci 
s mestom vedeli konať v tejto veci, a ponúknuť obyvateľom také riešenia, ktorými za dva 
mesiace sa výrazne zlepší situácia, alebo by sa dalo aj vyriešiť. Zo strany mesta to 
považujem za veľmi nezodpovedné, že ak aj urobili v tejto veci nejaké kroky, vôbec o tom 
neinformovali obyvateľov mesta, a ani poslancov. Úlohou bolo predložiť materiál vo februári, 
ale už je máj, a žiadny materiál nebol predložený. Z tohto hľadiska absolútne musíme 
podporovať to, čo od nás žiadajú obyvatelia. Je na čase, aby úrad a vedenie mesta už 
urobilo niečo, veď z prísľubov už naozaj stačilo. Ich rozhorčenie je absolútne oprávnené, 
lebo už prebehlo niekoľko mesiacov, a nepoviem, že ako vedenie mesta ste nič neurobili, ale 
o urobených krokov nikto nevie. Vieme veľmi dobre, že táto situácia sa samo nevyrieši. Páni 
poslanci  už viackrát iniciovali, napr. ako aj pán Andruskó, ktorý už aj viackrát interpeloval, že 
prečo nie je pripravený ten materiál. Považujem to za veľmi nezodpovedné, že obyvatelia 
nedostali odpoveď, a taktiež ani poslancov ste neinformovali. Už sa tu raz objavila tá otázka, 
ktorú pred pár mesiacmi položil pán poslanec Vetter, či to má význam zúčastňovať sa 
zasadnutiam mestského zastupiteľstva, lebo ak je nejaký problém, a zastupiteľstvo prijme 
nejaké uznesenie na riešenie tohto problému, to uznesenie nie je plnené. Tak načo tu 
sedíme? Chcel by som len toľko, aby mesto konečne predložilo tú analýzu, a návrhy na 
riešenie tohto problému. Ak nemá riešenie, tak aspoň komplexnú analýzu, aby zastupiteľstvo 
mohlo prijať uznesenia na riešenie tejto problematiky. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Žiadam pani zástupkyňu prednostu mesta, aby informovala, 
či boli nejaké materiály pripravené.  
I. Némethová –   ... na zasadnutí Mestského zastupiteľstva sme predložili materiál na 
riešenie tohto problému  dvakrát. Prvý materiál bol predložený vo februári, keď sme načrtli tie 
možnosti, ktoré vieme aplikovať voči majiteľovi budovy, a taktiež voči nájomcom. V tomto 
materiáli sa nachádzali aj informácie o daniach, o ktorých hovoril aj kolega pán Kóňa, 
a taktiež konkrétne návrhy na vyrubenie sankcií a na postupné založenie majetku. V apríli sa 
uskutočnilo vyhodnotenie, ktoré taktiež bolo predložené na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. Vo vyhodnotení sme zhrnuli informácie, ako bolo zabezpečené vyrubenie 
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad, aké sankcie a poplatky vyrubil 
na nich odbor správy majetku, a taktiež materiál sme doplnili o ďalšie možné riešenia, ktoré 
by mesto mohlo aplikovať. Napr. v záujme zabezpečenia daňových nedoplatkov vlastníka 
nehnuteľnosti – obytného domu mesto Komárno zriadilo na liste vlastníctva vo svoj prospech 
záložné právo na rozlohu bytu 246 m2. Vedenie mesta Komárno využíva všetky možnosti 
stanovené príslušnými ustanoveniami zákonov. Čiže mestský úrad predložil tieto materiály 
mestskému zastupiteľstvu. Aj keď sme si vedomí, že je to ešte stále málo, v budúcnosti 
budeme ešte intenzívnejšie konať v tejto záležitosti.  
T. Bastrnák  – .... komplexná analýza - materiál, ktorý prehľadne zhrnie všetky navrhované 
riešenia tohto problému, dodnes nebol pripravený a predložený mestskému zastupiteľstvu... 
Aj obyvatelia, aj my poslanci žiadame, aby mestský úrad urobil konkrétne kroky v tejto 
záležitosti. 
I. Andruskó  – .... hneď na začiatku by som odpovedal na otázku pani Márii Paulík, že nie, 
nechcel by som bývať a žiť v takých podmienkach. Taktiež by som nebol rád, keby moje deti 
vyrástli v takom prostredí. Jej otázka je absolútne oprávnená, a situáciu musíme vyriešiť. Ja 
to vidím tak, že najväčším problémom v Komárne je práve tento problém. Je to dobrá vec, že 
ideme obnovovať cesty, že dáme do parku dve lavice a 3 stojany na bicyklov - tieto sú 
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potrebné a dôležité – ale v Komárne najvážnejším problémom je práve tento stav. Ja, ako 
poslanec, nemám kompetenciu rokovať s náčelníkom polície, a zástupcami štátnych 
orgánov. Prvým človekom mesta je pán primátor. Na úrade má 150 ľudí, ak chce túto 
situáciu vyriešiť, tak každý na úrade by sa mal zaoberať s riešením  tohto problému. Táto 
otázka sa už raz vyriešila pred 10-imi rokmi. Musíme pomôcť tým ľuďom, ktorí tam žijú 
a bývajú. Žiadam pána viceprimátora, aby tlmočil pánovi primátorovi, že už je na čase 
vyriešiť tento problém. Keď pán primátor sa vráti zo služobnej cesty, nech zajtra prijme 
obyvateľov 1. sídliska osobne, a nech položí pred nimi hotový harmonogram, návrhy 
a postupy riešenia tohto problému. Ja taktiež neviem prijať materiáli, o ktorých hovorila pani 
vedúca. Treba napísať konkrétne dátumy, kedy, aké kroky boli urobené, aké pokuty 
a sankcie budú vyrubené ak nebudú dodržané predpisy. Momentálne tento problém je  
najakútnejším a pálčivým problémom v Komárne. Je potrebné ho vyriešiť. Ďakujem.  
O. Gajdáč – ... taktiež si myslím, že tento problém je najpálčivejší a prvoradý. To, čo viem 
konkrétne navrhnúť, je nepretržitá 24 hodinová služba dvoch mestských policajtov na mieste. 
Všetko stojí nejaké peniaze, ale nech stojí, a zaplaťme dvoch policajtov, aby tam boli 24 
hodín. Samozrejme toto je len krátkodobé riešenie dovtedy, kým sa táto situácia nebude 
riešiť komplexne. Ďakujem.  
B. Keszegh  – mám faktickú poznámku. Chcel by som k tomu dodať toľko, že viacerí tu 
hlasovali pre zníženie rozpočtu Mestskej polície. Čiže ak niekto žiada zdvojnásobenie počtu 
mestských policajtov, tak by to mal zosúladiť aj s faktom, že aj ich musíme zaplatiť, lebo 
viacerí z nich pracujú za minimálnu mzdu. Takže skúsme to zosúladiť aj s touto 
skutočnosťou. Je možné požadovať viac policajtov, ale potom by sme mali zabezpečiť aj 
podmienky.  Môžeme tu  vykrikovať, že  prečo tam nie je viac policajtov, pričom  sme 
odobrali o peniaze, z čoho by sme ich mohli zaplatiť. Ďakujem. Ďalším diskutérom je Béla 
Szabó.   
B. Szabó  – nebudem opakovať to, čo tu už odznelo... Položil by som otázku: Prečo 
vyhovujetýmto podnikateľom prenajímať tie byty takýmto nájomcom, ktorí vraj neplatia, a tým 
podnikateľ je zadlžený. Prečo mu to tak vyhovuje? Bohužiaľ na Slovensku máme také 
zákony, ktoré podporujú tých, ktorí nechcú platiť. Nepreberajú listy, výzvy na zaplatenie 
poplatkov. Sú absolútne vedomí toho, čo im zákon umožňuje. Vyzerá to tak, že ostatné 
štátne orgány sa nestarajú o to, a nekonajú tak, ako by mali zo zákona.  Tie deti, ktoré sú 
tam, chodia vôbec do školy? Ako je to, že celý deň sa tam len flákajú, robia neporiadok, sú 
nevychovaní. A ich sa nedá pokutovať, čoho sú si aj oni vedomí a využívajú to. Ale kde je 
daňový úrad? Preskúmal to, že ten podnikateľ v akej činnosti podniká? Ak sa pozriete na 
webovej stránke Daňového úradu, je tam aj taká firma, ktorá dlhuje viacerými miliónmi eur. 
Druhá vec, nie je možné nájsť majiteľa budovy, nedá sa ho kontaktovať. Tieto fakty 
poukazujú na to, že štátne orgány nekonajú svoje úlohy. Oslovilo vedenie mesta štátnu 
políciu a daňový úrad v tejto záležitosti? Bolo kontrolované, že koľkí sú prihlásený v tom 
obytnom dome trvalým bydliskom alebo prechodným pobytom? A taktiež počet tých, ktorí 
tam žijú len tak? Čo sa týka odnášania smetí, mesto tieto smeti a odpadkov odnáša za 
peniaze mesta, čiže na náklady obyvateľov mesta. Čiže tie zákony nie sú dobré, alebo sa 
nedajú uplatniť. Žiadal by som odpoveď na tú otázku, že aká je spolupráca s vyššími 
orgánmi. Okrem miestnymi orgánmi štátnej správy sa uskutočnili stretnutia aj vyššími 
orgánmi?  
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I. Andruskó  – chcel by som reagovať na Bélu Szabóa. Bola tu spomenutá otázka 
financovania, a nie je šťastné do toho zapliesť aj financie, lebo keď primátorom bol ešte pán 
MUDr. Marek, podielové dane boli vo výške  7 mil. 400 tisíc eur. Minulý rok 8 mil. 400 tisíc, 
čiže o 1 milión eur viac. Nie my sme navrhli zníženie rozpočtu Mestskej polície, ale finančná 
komisia, v ktorej je zastúpená každá politická strana. Návrh bol jednohlasne schválený. Plus 
finančné zdroje, ktoré sme rozdelili, sme sa ani nedotkli. Takže pán viceprimátor, 
nemiešajme tu veci zbytočne, lebo minulý rok bolo prijaté o 1 mil. eur viac podielových daní, 
a keď sa pozriem na ostatné položky, tiež sú plusové, a od nikoho sme peniaze neodobrali. 
Návrh finančnej komisie sme podporovali preto, aby peniaze boli použité na rozvoje. Ak je 
požiadavka, a pán poslanec Gajdáč má pravdu, tak v tohtoročnom rozpočte ešte máme toľko 
rezervy. Tohtoročný rozpočet je o 1,5 mil. eur vyšší, ako bol v období pána Mareka. Čiže nie 
je pravda, že nemáme dostatok financií, a v prípade potreby, ak pán kolega Gajdáč bude na 
tom trvať, by sme zvýšili rozpočet mestskej polície. Ďakujem pekne.  
T. Varga  – ... s pánom poslancom Károlyom Lessom a pánom náčelníkom polície sme ešte 
pred podaním petície navštívili riaditeľa miestnej štátnej polície,  vedúcu Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (hygienu) a riaditeľku Daňového úradu, ktorá nám povedala, že nám 
poslancom nemôže poskytnúť informácie. Požadované informácie môže len poskytnúť na 
základe oficiálnej žiadosti štatutárneho zástupcu mestského úradu. Túto informáciu sme 
odovzdali vedeniu mesta, a potom sme už neboli informovaní o tom, že aké konkrétne kroky 
urobilo mesto v tejto záležitosti. Ešte by som dodal tú informáciu, že ako predseda komisie 
verejného poriadku môžem potvrdiť, že petíciu ulice Sústružníckej naša komisia 
neprerokovala. Petíciu ulice Zváračskej áno, ale túto petíciu nie. Nemám o tom žiadnu 
informáciu. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne... ak by sme chceli zvýšiť policajné hliadky, tak by sme mali 
zvýšiť aj ich rozpočet.  
O. Gajdáč – ...mám faktickú poznámku... Ak rádovo náklady na jedného policajta mesačne 
sú 1000 eur, na dvoch policajtov 2000 eur, tak na non-stop službu policajtov, na 3x 8 hod. 
zmenu, ročné náklady by boli 72 tisíc eur. Myslím si, že drvivá väčšina z nás je ochotná 
z mestského rozpočtu toto odsúhlasiť, pretože tá situácia tam je pre mnohých neúnosná.  
K. Gli č – ...mám faktickú poznámku... To čo tu odznelo, aj od obyvateľov, aj od nás, z toho 
vyplýva jedno – zosilniť policajnú službu. Ale občania hovoria, že to nie moc zaberá. 
Najschodnejšie riešenie je to, aby mesto odkúpilo nehnuteľnosť. Väčšina poslancov k tomu 
bude ústretová, ale povedzme si otvorene, že aj majiteľ musí byť prístupný k tomu, aby tú 
nehnuteľnosť mestu predal.  
K. Less  – milí obyvatelia sídlisk č. I a II.. Táto záležitosť sa ma týka aj osobne, lebo tu žijú aj 
moji rodičia. Ich okno sa pozerá na ten problematický obytný dom. Približne pred rokom som 
žiadal, aby kameru, ktorá sa nachádza 3-4 metrov od okna mojich rodičov, umiestnili ďalej 
tam, do blízkosti tej problémovej budove. Možno že by to pomohlo trošku. Ako to povedal aj 
kolega Tamás Varga, my sme sa zaoberali s touto záležitosťou veľmi aktívne. Pochodili sme 
všetky úrady, a zúčastnili sme sa na obidvoch fórach obyvateľov. Vidím to tak, že náš 
sociálny systém je chorý, kde ľudia rodia deti z dôvodu zabezpečenia obživy. Myslím si, že 
tento problém je prvoradý, a v prvom rade by sa malo riešiť tento problém. Tak, ako to 
povedal aj pán poslanec Glič, mali by sme odkúpiť tie obytné domy, prípadne zoberme na 
nich pôžičku. Treba sa  dohodnúť s majiteľmi obytných domov na konkrétnych cenách, dať 
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tie domy do poriadku, a potom dať do prenájmu mladým rodinám. Podľa mňa toto by bolo 
jediným riešením. Ďakujem pekne.    
B. Keszegh  – maximálne súhlasím s tým, že problém musíme riešiť ihneď, ale kúpou 
obytného domu by sme mohli vytvoriť aj precedens, veď o pár ulíc ďalej sa môže vyskytnúť 
podobná situácia, a môžu byť podané ďalšie podobné žiadosti.  Poprosím ešte zástupcu 
pána náčelníka Mestskej polície, aby povedal svoj názor, ako to vidí on...  
A. Tóth  –  obyvatelia majú 1000%-nú pravdu. Vtedy som im sľúbil, nakoľko je viac uznesení, 
ktoré musíme plniť (napr. parkovací systém), že tie hliadky budeme robiť nie vopred 
stanovených hodinách, aj cez deň.  Chodil som tam aj sám, po večeroch, aby som aj sám 
videl, aké to tam je. Či tam dať na jedno miesto policajnú hliadku, aby 24 hodín tam stáli 
policajti, to sa tiež nedá...  Ja som si to vyskúšal na vlastnej koži. Pokiaľ tam budú stáť, 
možno že bude poriadok ako taký, ale ako náhle prejdú len smerom E. B Lukáča, alebo 
pôjdu na večeru, tak problém bude to isté. Ohľadom kamerového systému, ten blok akurát 
zatepľujú, tú kameru demontovali, a budeme ju dávať na také miesto, aby to viac pomohlo. 
Ale ja si myslím, že kvôli tej zelene, nebude to veľa pomáhať.  
B. Keszegh  - ďakujem pekne. Ak by chcel ešte niekto reagovať zo strany obyvateľov, nech 
sa páči, majú slovo.  
Mária Pavlík  - ...chcela by som dať za pravdu pánovi zástupcovi náčelníka Mestskej polície, 
že zvýšenie policajných hliadok by problém nevyriešil. My obyvatelia riešenie tohto problému 
vidíme v tom, čo tu aj odznelo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, keby mesto kúpil tieto 
problémové obytné domy, obnovil ich, a dal by do podnájmu mladým rodinám, ktorí by tam 
žili v normálnych podmienkach. Tým by sme mohli žiť aj my v kľude, a v normálnych 
podmienkach. Len toľko by sme chceli. Ďakujem.   
B. Keszegh  – ako už to bolo spomenuté, koordinátori tejto témy nie sú prítomní. 
Momentálne nevieme obyvateľov ukľudniť, ale chcel by som povedať, že o mesiac má znovu 
zasadať mestské zastupiteľstvo. Dovtedy navrhujem vypracovať komplexný materiál, kde 
budú spracované informácie, ktoré organizácie boli oslovené a kedy, aké postupy boli 
urobené na riešenie tohto problému, a kedy boli realizované. Odzneli tu dve návrhy na 
riešenie. Prvý bol ohľadom mestskej polície - zvýšenie policajných hliadok, aj keď obyvatelia 
to vidia skepticky, a druhý návrh bol odkúpenie bytov. Tieto návrhy mestský úrad predloží na 
júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, a taktiež ho prerokujú komisie. Všetky 
informácie, ktoré tu dnes odzneli, odovzdám pánovi primátorovi a koordinátorom, ktorí sa 
doteraz zaoberali s touto problematikou.  
Andrea Páleník  – ďakujeme pekne. A my obyvatelia, naďalej trváme na tom, aby sme na 
oficiálne podanú petíciu a na otázky, ktoré boli v nej položené, dostali oficiálnu odpoveď, 
a taktiež na ďalšie otázky, ktoré sme položili na dnešnom zasadnutí.  
B. Keszegh  – aj túto informáciu im budem tlmočiť. Poprosím aj obyvateľov, aby 
v problémových situáciách kontaktovali mestskú políciu, ktorej vysunuté pracovisko už 
funguje na II. sídlisku v budove bývalej pošty. Do zasadnutia skúsme situáciu riešiť takto, 
a o mesiac na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva už budeme vedieť rozhodovať 
a zaoberať sa s konkrétnymi návrhmi na riešenie tohto vážneho problému. Ďakujeme pekne. 
Teraz pokračujeme s programovým bodom Interpelácie a otázky. Otváram diskusiu. Do 
diskusie sa prihlásili 12 poslanci. Poprosím poslancov, pokiaľ máte interpeláciu alebo otázku, 
na ktorú žiadate písomnú odpoveď, z dôvodu presnejšieho definovania vašich interpelácií 
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a otázok odovzdajte vaše otázky aj v písomnej forme na pripravenom tlačive. Tlačivo pre 
interpelácie sú u pani zapisovateľky. Slovo má pán poslanec Dávid Kovács.  
 
K bodu č. 3 – Interpelácie a otázky  
 
D. Kovács  – ďakujem pekne za slovo. Vážený pán viceprimátor, ja som sa chcel zaoberať aj 
s predchádzajúcou témou, ktorú som aj vypočul, a absolútne súhlasím rozhorčením 
obyvateľov . Keď som sa rozhodol uchádzať o tento poslanecký post, vtedy som veľa vecí 
nesľuboval, ale som sľúbil, že problémy obyvateľov budem tlmočiť. Momentálne už dosť 
zaostávam s tlmočením niektorých problémov, preto by som ich teraz rád povedal. Mám tu 
10 problémových bodov, 10 otázok, ktoré odovzdám vo vytlačenom formáte. Veľmi rýchlo by 
som ich prebehol. Takže čo sa týka problematiky I. a II. sídliska , tento problém bol aktuálny 
už aj vtedy, keď sme sa stali poslancami. Odvtedy uplynul jeden a pol roka, ale situácia sa 
nezlepšila. Vytvorili sme jedno vysunuté pracovisko Mestskej polície, ale ani táto skutočnosť 
neviedla k zlepšeniu. Mal by som tú otázku, že aké plány má teraz mesto, a keď nemá 
plány, tak pre čo niektorí klamú obyvate ľom? Obyvatelia čakajú na odpovede, preto by 
bolo na čase urobiť kroky, alebo si priznať vlastnú neschopnosť, a to ešte dovtedy, kým 
nebude spôsobená fyzická ujma na zdraví. Dotknutí ľudia nebudú donekonečna trpezliví, to 
sme tu aj mohli vidieť. Toľko len k tejto téme. Ďalším problémom je kosenie trávy.  Musíme 
si uvedomiť, že máme problémy s kosením trávy. Hneď by som aj povedal, že všetka moja 
úcta patrí zhotoviteľovi, ktorý to zabezpečuje, nakoľko, ak dobre viem, robia to za najnižšie 
ceny, a nie je problém ani s ich prístupom k práci. Ale predsa je tu problém. Problém je ten, 
že asi táto úloha je pre túto firmu priveľká. Samozrejme, ak počasie je normálne, menej je aj 
starostí, ale nakoľko tento rok  veľmi často prší, služby sú nepostačujúce. Iste je tu aj dôvod. 
Podľa môjho názoru to nestíhajú, nemajú na to dostatočný počet ľudí. Spýtal som sa aj 
priateľa, ktorý sa vyzná v tomto odbore. Povedal, že predtým mesto bolo rozdelené na 5 
častí, a kosenie trávy zabezpečilo 5 firiem. Práve preto, ak prišlo obdobie kosenie trávy, 
všetci to začali naraz, a raz-dva sa to urobilo, za pár dní bola zabezpečená táto služba. 
Teraz, kým ukončia kosenie, už zase môžu začať od začiatku. Situácia je taká, že v jednej 
časti mesta tráva je vo výške pár centimetrov a v druhej je polmetrová a metrová burina. Keď 
je to finan čná otázka, tak povedzme to nahlas. Pri ďalšom rozpo čtovaní mestské 
zastupite ľstvo by mohlo splni ť požiadavku ob čanov, a schváli ť častejšie kosenie tráv. 
Ďalej, na mojom blogu som zverejnil jednu otázku ohľadom toho, čo nemajú radi obyvatelia 
v našom meste?  Bolo viac zaujímavých odpovedí, a niektoré sú už aj v štádiu riešenia, ale 
jedným bol napr. ohľadom budov v súkromnom majetku, ktoré kazia poh ľad na mesto 
a prostredie mesta . Nakoľko v tejto téme nie som 100% istý, rád by som sa spýtal, či je 
vypracovaná nejaká právna príru čka, ktorá obsahuje všetky poplatky a sankcie, 
ktorými môžeme za ťažovať týchto majite ľov?  Ak takáto príru čka neexistuje, pre čo ju 
nedáme vypracova ť právnemu oddeleniu? Ak máme takúto príru čku, zaujímalo by ma, 
či ich za ťažujeme so všetkými sankciami a poplatkami na zákla de právnych predpisov 
napr. majite ľov hotelu Európa, o čnej nemocnice, alebo majite ľov budov na Európskom 
nádvorí?  Ak nič nevieme urobiť v tejto veci, taktiež by sme to mali povedať nahlas, aby 
všetci boli toho vedomí. Aj v súvislosti s budovou Polikliniky  by sme si mali vyjasniť veci, 
lebo už roky rozprávame o tom, tisícky vyplácame na odborné stanoviská, sem-tam 
počujeme prísľuby, ale fakty poukazujú na to, že budova sa čoskoro zrúti na nás. Nechcem 
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tu mudrovať, ani ukazovať na iných, lebo aj sám som bezradný v tejto veci. Rád by som 
vedel, či môžeme aspo ň dúfa ť, že mesto urobí nejaké kroky, alebo či aj v tomto 
prípade odkážeme obyvate ľom, že aj tu máme viazané ruky, a zase si priznáme svoju 
neschopnos ť. Ak to nevieme zmeniť, mali by sme si to priznať, a nemali by sme zavádzať 
obyvateľov. Ďalej, počul som, že budeme mať hlavného architekta. Prajem mu veľa 
úspechov pri práci. Ale keď už hovoríme o hlavnom architektovi, záhradníka už má mesto?  
Alebo osobu, ktorá koordinuje zelenú oblas ť mesta?  Je tu viac sťažností obyvateľov 
ohľadom nerozumného vyrúbania stromov, ale aj oh ľadom toho, že na ostrove sú 
stromy v životunebezpe čnom stave už dlhé mesiace.  Prečo musíme to ľko čakať? Čo 
je za prí činou?  Ďalšia téma: V mestskom cintoríne nie sú verejné toalety. Chcel by som 
požiadať vedenie mesta, aby mesto nadviazalo kontakt s prevádzkovateľom, a požiadalo ho, 
aby zabezpe čil aspo ň jeden verejný záchod , nakoľko väčšinou tam chodia starší ľudia, 
ktorým sa môže stať, že musia ísť na potrebu, a môžu  sa dostať aj do veľmi nepríjemnej 
situácie... Ďalej, dostal som viac sťažností v súvislosti s poplatkom za komunálny odpad . 
Ľudia hovoria, že úrad neakceptuje dokumenty, ktoré dokazujú, že daný  občan 
z Komárna sa vôbec, alebo len málo zdržiaval v mies te trvalého pobytu . V zúfalstve sa 
potom rozhodnú tak, že sa odhlásia z evidencie obyvateľstva, a tým mesto stráca veľké 
množstvo finančných prostriedkov. Oplatí sa takto zabŕdať? Od každého vyžadujeme 
peniaze, s ktorým ja ani nemám žiadny problém, ale bolo by dobré, keby sme k obyvateľom 
boli úctivejší. Občan, ktorý tu nebýva, a vie to aj potvrdi ť, by nemusel plati ť poplatok za 
komunálny odpad!  Aká je situácia v oblasti vytvárania pracovných miest? Po roku a pol 
je tu niečo, je dôvod na to, aby sme boli optimistickejší v tejto veci? Mesto vedie nejaké 
jednania s investormi?  Ak áno, v akom štádiu sa nachádzame, a ke ď prebiehajú 
jednania, tak s ko ľkými? Ak sa nekonajú žiadne stretnutia a jednania, tak z akého 
dôvodu? Pre čo nie? Aká je situácia so skládkou smeti na Har čáši? Vyrieši sa niekedy 
už tento problém? Po čul som, že v tejto veci sa urobili nejaké kroky. Je  to pravda? 
Ďalej, cez týžde ň zo smeru z Novej Stráže až ku kruhovému objazdu pr i Kauflande sa 
vytvárajú dopravné zápchy. Za čalo mesto už jedna ť so správou ciest oh ľadom tejto 
problematiky? H ľadá sa už nejaké riešenie tohto problému? Na záver by som spomenul 
jednu populárnu tému, a to sú taxikári. Veľmi veľa obyvateľov sa sťažuje na to, že veľa 
z taxikárov nedodržiava pravidlá cestnej premávky, a policajti sa o to nestarajú. 
Plánuje mesto nejaké stretnutie s políciou, alebo s  majite ľmi taxi služieb na riešenie 
tohto problému?  Ja taktiež často využijem taxi službu, a teší ma to, že môžem cestovať tak 
lacno a pružne, ale pravidlá cestnej premávky musí dodržať každý. Aj taxikári rebeli. To by 
bolo všetko, ďakujem. Moje interpelácie odovzdám aj v písomnej forme.  
B. Keszegh  – ďakujeme pekne pánovi poslancovi za tlmočenie týchto problematických 
otázok. Poprosím pána kolegu Alexandra Patusa, boli tu dve témy, ktoré sa týkajú aj 
obyvateľov. Poprosím poskytnúť informáciu z prvej ruky ohľadom kosenia trávy v meste, 
a taktiež ohľadom skládky smetí na Harčáši. Pán Patus má slovo. 
A. Patus  – ďakujem pekne za slovo. Vážený pán viceprimátor, vážení poslanci. Čo sa týka 
kosenia trávy treba si uvedomiť, že v zmluve uzavretej v roku 2012, ktorá bola výsledkom 
medzinárodnej verejnej súťaže, čo sa týka strojného parku, boli v nej stanovené podmienky, 
a samozrejme bolo potrebné sa prispôsobiť aj k rozpočtu. Musím povedať náš rozpočet 
klesá každým rokom, čiže sa nezvýšil, a strojný park museli prispôsobiť 
k predbežným cenám, a samozrejme nemôžeme počítať ani s aktuálnym počasím. Tento rok 
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máme za sebou veľmi dažďové obdobie, a vďaka trošku zvýšenému rozpočtu by sme tento 
rok mohli urobiť jedno kolo kosenia trávy navyše,  ale bohužiaľ vďaka počasiu by sme 
potrebovali aspoň dve kolá navyše. Ešte by som sa vrátil k tomu, že strojný park je daný, a 
na základe tohto strojného parku má podnikateľ vypracovanú cenovú ponuku. V takomto 
počasí s daným strojným parkom nie je možné zabezpečiť túto službu v termíne, ale firma 
sľúbila, že zabezpečí plus techniku, čo pre nich bude znamenať výdavky navyše, ktoré sa im 
nevrátia, lebo jednotkovú cenu majú prepočítanú na pôvodný strojný park. Takže bohužiaľ 
situácia je takáto, a firma všetko urobí preto, aby dohnala zameškané práce. Ale musíme 
dúfať aj v to, že bude sucho. Čo sa týka skládky odpadu z umelej hmoty na Harčáši, 
každému, kto chodil tou cestou, musí byť pre neho evidentné, že nastali tam veľké zmeny. 
Začali odvádzať smeti, čo predchádzalo selektovanie odpadu. V skládke smetí umelej hmoty 
sa nachádza veľa takého odpadu, čo tam nepatrí. Aj z toho vidieť ako vážne bralo 
obyvateľstvo separovaný zber smetí, lebo v kontajneroch vyznačených pre selektívny zber 
odpadku sa veľmi často nachádzajú iné smeti. Oveľa lepšia je situácia pri rodinných domoch, 
tam odpadové vrecia na 95% obsahujú také smeti, ktoré tam aj majú byť.   
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Čo sa týka budov v súkromnom majetku by sme mohli 
spomenúť aj budovu Kormorán, alebo Hudobný pavilón. Mesto viackrát oslovilo ich 
majiteľov, a bohužiaľ, kým budova nie je v nebezpečnom stave, mesto nevie urobiť kroky. 
Dobrou správou je, že podľa najnovších informácií bude na Hotel Európa vyhlásená dražba. 
Dúfajme, že aj v tomto budú pozitívne kroky, lebo táto budova hrá dôležitú rolu, čo sa týka 
rozvoja turizmu. Boli tu spomínaní hlavný architekt a záhradník mesta. Pozícia hlavného 
architekta sa objavila v organizačnej štruktúre  od začiatku tohto mesiaca, a momentálne nie 
je ešte obsadená. Pozícia záhradníka ešte nie je uvedená v štruktúre, ale nakoľko 
organizačná štruktúra patrí do pôsobnosti primátora, k tomuto by som sa nechcel vyjadrovať 
podrobne, ale podľa mojich informácií od 1. júla aj v tejto veci by sa mali urobiť kroky. 
Ohľadom toalety na cintoríne len toľko, že nakoľko cintorín patrí katolíckej cirkvi, je tam 
správca, ktorému my budeme tlmočiť túto požiadavku. Samozrejme táto požiadavka má aj 
finančné dôsledky. Nie samotné postavenie toalety znamená vysoké výdavky, ale výdavky 
na mzdu pracovníka, ktorý sa bude starať o túto budovu. Ohľadom poplatkov za komunálne 
odpady by som poprosil pána Kóňu, aby sa k tomu vyjadril, lebo táto problematika sa 
objavuje veľmi často, a bol by som rád, keby to odznelo aj pred verejnosťou. Už viacerí 
obyvatelia podali sťažnosť v tejto veci, že prečo musí osoba, ktorá má prechodné bydlisko 
inde,  platiť poplatok za komunálny odpad. Poprosím ho, aby povedal pre verejnosť, aké 
zmeny nastali v tejto problematike, a prečo sa objavili tieto problémy. Pán Kóňa, máte slovo, 
nech sa páči. 
B. Kóňa – ďakujem pekne za slovo. Nerád by som rozvíril hladinu, a nerád by som dal veľkú 
diskusiu len k tejto k téme. Treba pripomenúť, že od 1.1. ste schválili nové pravidlá, podľa 
ktorých máme ísť. My sme sa nezmenili, my sa snažíme len dodržať to, čo je napísané. 
Musím povedať, mňa veľmi mrzí, že tento rok máme asi 6 sťažností, ak si dobre pamätám, 
ktoré sú momentálne v štádiu ešte prešetrovania. Jeden prípad je naozaj nepríjemný, čo aj 
pán viceprimátor tu spomenul, to znamená, keď niekto má prechodný pobyt v inom meste, 
alebo v inej obci, a tam zaplatil komunálny odpad na celý rok. V roku 2015 sme to mohli 
uznať, a sme to uznávali, teraz ľudia sú na to zvyknutí, takýchto prípadoch je 100 až 150. 
Zatiaľ ideme v súlade so zákonom, a dávame im výzvu, aby doplnili v súlade s novým VZN. 
V tomto sme sa musím povedať trošku rozišli s názormi aj s pánom hlavným kontrolórom, 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 13 

a po dohode sme dali tento prípad na daňové riaditeľstvo na rozhodnutie. Toto je jediný 
prípad, ktorý tak vo väčšom množstve je, ale keď už niekto si sťažuje, ja by som bol rád 
konkrétne pozrieť, že naozaj v čom to je. Nás to mrzí naozaj, pokiaľ niekto nespĺňal, len sa 
snažíme určovať tie dokumenty, ktoré sú tam dané. Stanovisko prokuratúry z minulého roku 
bolo také, my sme tam predtým mali že napríklad takéto dokumenty a podobne, tak toto nám 
povedali, že nie. Môžeme akceptovať len dokumenty, ktoré sú presne vymedzené vo VZN. 
To znamená, pokiaľ niekto predloží niečo iného, žiaľ aj keď možno to preukazuje ten spôsob, 
že je mimo Komárna, my ho nemôžeme uznať. Ale ja by som išiel radšej prípad po prípade, 
kedykoľvek, ktokoľvek môže prísť, veľmi rád. Ale hovorím, ten jeden prípad sa nám ťahá, to 
sme sa aj s pánom hlavným kontrolórom dohodli, že v podstate bude najlepšie vyžiadať 
stanovisko daňového riaditeľstva. Neradi by sme my porušovali zákon, a zas neradi by sme 
ubližovali občanom. Takže už sme hovorili, že nejaké náhradné riešenie by bolo, ale 
počkáme na toto stanovisko. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem. Ďalším diskutérom je pán Imre Andruskó. 
I. Andruskó – ďakujem pán viceprimátor, ale predtým by som chcel spomenúť jeden 
programový bod, na ktorý podľa všetkého príde rad až budúci týždeň. Ide o prerokovanie 
nového rokovacieho poriadku, ktorý je podľa mňa o tom, aby hlas menšiny bol potlačený. 
Dúfam, že pán kolega Dávid Kovács sa neurazí, ale som pozeral, že hovoril 7 minút 54 
sekúnd,  a hovoril o vážnych veciach. Podľa nového rokovacieho poriadku by mal na to 3 
minúty, a v diskusii 5 minút. Čiže aj pri tomto sa dá vidieť, že ak sú problémy, nedá sa to 
takto striktne dodržať. Ak to bude obmedzené, to by znamenalo, že súčasné vedenie by sa 
snažilo o to, aby sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva nezaoberalo s problémami 
vážne, a aby sa o to nehovorilo. Niekedy sa diskutér nezmestí do stanoveného času. Aj pán 
Kovács hovoril o vážnych problémoch. Hovoril jasne a stručne, predsa sa nezmestil do 
stanoveného času. Takže vrátim sa k mojim interpelačným otázkam. Žiadal by som odpoveď 
teraz od pána viceprimátora na otázku, že aký status má momentálne bývalá pani 
riadite ľka v domove dôchodcov?  Tak viem, že je tam zamestnaná v pracovnom pomere. 
Prečo sme nedostali informáciu o tom, že aká bude situácia po odvolaní riaditeľky? Ako vie 
takto poverená osoba riadi ť zariadenie, ke ď tam ostala bývalá riadite ľka, a musí s ňou 
spolupracova ť? Toto je absolútne abnormálne. O tomto sme neboli informovaní. Aký 
status má bývalá riadite ľka teraz  v dome dôchodcov? Druhá vec, prekvapene som zistil, 
že pri odmeňovaní najlepších žiakov a študentov boli stanovené nové pravidlá. Gymnázium 
mohlo vybrať každý rok 10 študentov. Teraz, na základe veľmi zaujímavej kvóty, a to podľa 
počtu žiakov, toto číslo znížili na 6.  Už neberú do úvahy to, že kto, aký výsledok dosiahne, 
lebo teraz z 20-ich študentov, ktorí vyhrali olympiádu na štátnej úrovni, v zmysle nových 
predpisov sa môže stretnúť s pánom primátorom iba 6. Študentov vyberajú podľa úplne inej 
metódy a na základe iného princípu ako učiteľov. Rád by som sa spýtal pána primátora, 
s kým odkonzultoval túto zmenu, ke ď zrušil doteraz dobre fungujúcu prax? Nechápem 
tomu. Keď žiak, alebo študent úspešne prezentoval Komárno na súťaži, prečo ho nemôže 
pán primátor prijať? Prečo je to problém? Každému študentovi padne dobre, ak 1. človek 
mesta – pán primátor ho osobne privíta, a osobne mu zagratuluje. Prečo musíme zmeni ť 
tie staré, dobré metódy, a tým aj poníži ť tých študentov, ktorí by si zaslúžili pochvalu 
a privítanie primátorom ? V súvislosti s podielovými da ňami – podľa predloženého 
materiálu mesto prijalo 8 mil. 440 tis. eur. Mesto použilo 220 tisíc eur tak, že my, poslanci 
sme nevedeli o tom. Na čo boli minuté tieto finančné prostriedky vo výške 220 tisíc eur, ktoré 
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neboli plánované v rozpočte ako príjmy, ale prišli na účet mesta? Ohľadom KOMVaK-u – 
nové Predstavenstvo spoločnosti robí šialené veci. Vyhlási výberové konanie na pozíciu 
riaditeľa spoločnosti, podmienky stanovia do dvoch týždňov, ktoré potom doplnia do troch. 
Potom dostaneme list, že celé výberové konanie anulujú. Ako je v kontakte pán primátor 
s Predstavenstvom spoločnosti KOMVaK? KOMVaK vyhlási výberové konanie, ktoré zruší – 
toto ja považujem za absurdné. Už samotné vypísanie výberového konania som považoval 
za nesprávne, veď spoločnosť má riaditeľa, a k jeho menu sa viaže jedna z najväčších 
investícií z roku 2015 vo výške 5 miliónov eur. Myslím si, že pán riaditeľ si zaslúži, aby do 
dôchodku odišiel s úctou a s dovŕšením dôchodkového veku.  Čiže mojou otázkou je, čo sa 
deje v Predsedníctve KOMVaK-u? Taktiež zo spoločnosti vychádzajú také informácie, že do 
spoločnosti KOMVaK by bolo potrebné privolať strategického partnera. Čo to vlastne 
znamená? Niekto chce KOMVaK sprivatizovať. Chcel by som sa spýta ť pána primátora, 
či je plánovaná v ďalších dvoch – troch rokoch čiasto čná privatizácia KOMVaK-u? 
Strategický partner znamená privatizáciu. Oh ľadom vybudovania lokálneho 
vykurovacieho systému , som už viackrát spomínal, že mnohé inštitúcie by sme mali odpojiť 
od centrálneho diaľkového vykurovacieho systému. Vybudovaním lokálneho vykurovacieho 
systému by vykurovanie bolo jednoduchšie a lacnejšie.  Napr. plaváreň, Základná škola na 
ul. Eötvösa a Základná škola na ul. Rozmarínovej by mohli tvoriť jeden lokálny vykurovací 
systém, a tým náklady na kúrenie by sa oveľa znížili. Bola už na toto vytvorená 
koncepcia? Kedy bude predložená koncepcia lokálneho  vykurovacieho systému na 
zasadnutí mestského zastupite ľstva? Terminál LNG – viem, že vedenie mesta to 
odsudzuje, že s tým nesúhlasí. Žiadam písomné vyjadrenie mesta, že áno, LNG systém  
nechce v takej forme, ako to žiadala firma, spolo čnos ť. 1000 kamiónov ro čne by 
zničilo celé 7. sídlisko.  Zvýšená úrove ň hlasitosti, prach at ď., by viedol 
k nespokojnosti obyvate ľov. Ohľadom neustáleho dopisovania pána Jána Bószu, by už 
bolo dobré vyjasniť si veci týkajúce sa pána viceprimátora. Neviem sa rozhodnúť, kde je 
pravda. Tú záležitosť už treba uzavrieť, lebo každý týždeň dostávame od pána Bószu list. 
Vedenie mesta by sa mohlo s nim stretnú ť, sadnú ť si, a objasni ť celú túto záležitos ť. 
Ak má pravdu, vedenie mesta má urobi ť kroky, a ke ď nemá pravdu, tak tiež, nech sa 
už skon čí toto dopisovanie.  Ohľadom Inšpektorátu práce by som sa chcel spýtať, či sú 
už výsledky? Ako skon čila zápisnica, máme už kone čnú verziu? Je mesto vedené na 
čiernom zozname? Ak áno, mesto nemôže žiadať žiadnu dotáciu z EÚ ani štátnu dotáciu 
v období 5-ich rokov. Ohľadom zamestnávania nezamestnaných v rámci projektov  by 
som sa chcel spýta ť, či tento projekt beží na ďalej, a či táto skuto čnos ť neovplyv ňuje 
ich zamestnávanie? Existuje nejaký problém, čo by ohrozilo zamestnávanie týchto 10-
20 ľudí?  Nakoľko, ak sme od Inšpektorátu práce dostali negatívnu odpoveď, tak to je 
problém, však aj ich zamestnávanie je v rámci európskeho projektu... Komár ňanské dni  – 
predtým sme dostali vyúčtovanie a správu o vyhodnotení podujatia po dvoch - troch týždňov. 
Prečo nemáme informáciu o vyhodnotení tohto podujatia?  Programový zoši ť – Viacerí 
sa sťažovali, že dostali buď len v maďarskom jazyku, alebo len v slovenskom. Tí, ktorí chceli 
maďarskú verziu, dostali len slovenskú, a opačne. Prečo sa nevrátime k starej forme 
programového zošitu, ktorý bol dvojjazy čný?  O tomto by sme mali premýšľať, 
z dlhodobého hľadiska to takto nebude fungovať. Hlavný architekt – status je platný od 1. 
júna. Chcel by som vyžiada ť informáciu od pána primátora, že ko ľko osôb zamestnáva 
mestský úrad mesa čne na základe dohody a na akú činnos ť? Títo zamestnanci nie sú 
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započítaní do celkového po čtu zamestnancov uvedeného v organiza čnej štruktúre.  Na 
tieto otázky by som žiadal odpoveď, ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za príspevok, ktorý sa týkal viacerých oblastí. Ohľadom 
otázky, čo sa týkala bývalej riaditeľky, by som povedal, že podľa mojich informácií je 
zamestnaná v zariadení do 30. mája 2016, a rozviazanie pracovného pomeru je na základe 
dohody. Čiže vedúca osoba poverená s riadením zariadenia vie vykonávať svoju prácu. 
V súvislosti vyhodnotenia študentov a pedagógov by som povedal len toľko, že boli nejaké 
odozvy, a taktiež tu odznelo, že aj starý systém fungovalo dobre. V súvislosti vyhodnotenia 
pedagógov boli podané odozvy aj zo strany pedagógov a Riaditeľstva, lebo práve 
naznačovali to, že veľmi veľa pedagógov dostáva túto cenu. Sú také menšie dielne, kde sú 
štyria zamestnanci, a po štyroch rokoch vždy niekto dostal tú cenu. Je možné, že tento 
systém ešte stále nie je perfektný.  Tento systém  nebol vymyslený tento rok, ale ešte 
minulý, a navrhoval ho ešte predchádzajúci vedúci odboru školstva, kultúry a športu. Ja som 
toľko navrhol riaditeľom a predsedovi komisie, aby boli pozvaní zainteresovaní. Nie úrad 
bude vymýšľať nové pravidlá, ale zainteresovaní, čiže odborníci daného odboru majú 
povedať zlaté pravidlá, a tým sa postarajú aj o to, aby si cena zachovala svoju hodnosť, ale 
taktiež ani diskriminácia by nebola vhodná. Ohľadom KOMVaK-u by som navrhol, aj tak 
príde predstavenstvo spoločnosti na zasadnutie mestského zastupiteľstva, vtedy bude 
možné sa ich  spýtať  priamo, aké  majú plány. Za ich vyjadrenia nie  je  zodpovedný pán 
primátor,  je to ich  privátna vec,  a majú na to  právo. Ale vieme, že na základe stanov  
spoločnostiKOMVaK o otázkach týkajúcich sa privatizácie rozhoduje mestské  zastupiteľstvo. 
Čo sa týka personálnych otázok, patrí to do pôsobnosti dozornej rady, čiže výber riaditeľa 
patrí do ich kompetencie. Ohľadom lokálneho vykurovacieho systému, ak je nejaký návrh na 
vypracovanie prieskumu, alebo analýzy, treba pripraviť návrh na uznesenie, a mestský úrad 
to určite vykoná, zabezpečí. V súvislosti s opozíciou sa objavili viaceré články v Új Szó, 
v týždenníku Delta, alebo aj inde, kde Mestský úrad vyjadril svoje stanovisko. Ohľadom 
Komárňanských dní už bolo vykonané predbežné vyhodnotenie, ktoré bolo všeobecné, a na 
ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci dostanú už presné údaje a čísla. Tu by 
som chcel aj informovať, že na podujatie „Vínne korzo“ zajtra, alebo pozajtra už bude 
vyhlásená verejná súťaž, bude možné sa prihlásiť. V súvislosti so mnou pán poslanec 
spomínal aktívne dopisovanie pána Bószu, ktorý bol našim susedom. Chcel by som povedať, 
že nemáme nič na utajenie, ale nemyslím si, že by to malo byť prediskutované a riešené na 
Facebook-u, alebo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Existujú na to kompetentné 
orgány. Ak niektorý poslanec má o to záujem, a chcel by vedieť podrobnejšie informácie, 
veľmi rád mu to poviem osobne. Týka sa to  nehnuteľnosti mojej manželky. Toľko by som 
ešte rád dodal k tomu, veľmi ma to teší, že sa táto záležitosť rieši právnou cestou. Hovorím, 
o príspevku pána Andruskóa, ktorý by chcel na mňa taktiež reagovať.  
I. Andruskó  – tým by som ťa chcel pán viceprimátor doplniť, že si nemyslím, že by riaditelia 
škôl povedali to, aby nebol z každej školy aspoň jeden človek. V prípade detských škôlkach 
áno, lebo ak pozriem počet zamestnancov, v školách priemerne pracuje 30-50 
zamestnancov, v detských škôlkach 6-7. Je to jasné, že v škôlkach nemusia byť 
odmeňovaný pedagógovia každý rok, ale máme 6 základných škôl, a myslím si, že každá 
škola každý rok vie vyzdvihnúť minimálne jedného pedagóga, ktorý vykonal niečo 
výnimočné, a zaslúžil by za to takéto odmeňovanie. Prijmem to, aby z detských škôl boli 
odmeňovaný pedagógovia v menšom počte, ale pri základných školách to neviem 
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akceptovať.  Podľa mňa si každá škola zaslúži toľko, aby navrhla jedného pedagóga, ktorého 
pán primátor prijme. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – navrhujem pani predsedkyni, aby aj pána poslanca Andruskóa pozvali na 
stretnutie, kde budú rozhodovať o nových pravidlách, alebo o ponechaní starých pravidiel. 
Pán riaditeľ má dobrý prehľad o tomto, treba ho pozvať, a dúfajme, že nové pravidlá budú 
vyhovovať každým požiadavkám. Slovo má pán poslanec Tibor Bastrnák.   
T. Bastrnák  – vážený pán viceprimátor, mal by som niekoľko otázok na pána primátora. 
Moja prvá otázka je, že z akého dôvodu nedostávame materiály na rokovan ia 
mestského zastupite ľstva v piatok? Rada zasadáva vždy v stredu, napriek tomu materiály 
na rokovanie nedostaneme... Druhá vec je presne tá, ktorú som už aj spomínal vtedy, keď 
sme sa pokúšali riešiť problematiku I. a II. sídliska, a boli tu aj dosť nepochopiteľné 
myšlienky, práve preto by som sa rád spýtal, že prečo niektorí ľudia miešajú otázku 
Rómov s otázkou neprispôsobivých ob čanov, a tým aj zavádzajú obyvate ľov?  Na I. 
sídlisku v tých obytných domoch bývajú nielen Rómovia, ale aj bieli, ktorí sú taktiež 
neprispôsobiví občania. Tieto dve veci by sa nemali miešať. Z tohto problému by sa nemala 
vyvodzovať politická otázka. Riešením tohto problému je správny krok mesta v tejto otázke.  
Ďalšia moja otázka je, či sú už nejaké zmeny oh ľadom autobusovej zastávky pri 
Kauflande? Už som viackrát žiadal mesto, aby bola nad zastávkou vybudovaná strecha. 
Taktiež skrytá zastávka pri budove OSP bola požiadavkou obyvateľov mesta. Vie to 
zabezpečiť mesto? Moja štvrtá otázka sa týka organiza čnej štruktúry . Počul som, že 
organiza čná štruktúra bola znovu zmenená. Máme už aj hlavného architekta, čoskoro 
budeme mať už na všetko hlavného človeka, len problémy zostávajú naďalej 
nevyriešené...Ďakujem pekne. 
B. Keszegh  – ďakujem za príspevok. Na otázky, ktoré sa týkajú pána primátora, sa 
nebudem vyjadrovať, ale čo sa týka autobusovej zastávky, predtým som už odpovedal. 
Vtedy, keď to pán poslanec naznačil, boli inicializované komunikácie s takými firmami, 
predovšetkým reklamnými, ktoré by zabezpečili vybudovanie autobusovej stanice na vlastné 
náklady s tým, že na bočných stenách by mali umiestnené reklamné plochy. Tieto firmy 
naznačovali aj to, že takáto spolupráca by bola pre nich zaujímavá hlavne v tom prípade, ak 
by išlo o viacej autobusových zastávok, čiže mali by sme vybrať aj iné lokality, autobusové 
zastávky. Mestský úrad navrhol aj iné lokality, vytypovali sme tie zastávky, kde by bola už 
aktuálna výmena autobusovej zastávky. Oslovili sme dve - tri firmy, ktoré majú na to 
kapacity, a majú aj záujem. Samozrejme aj toto bude zabezpečené cez verejnú súťaž, takže 
na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva plánujeme predložiť aj podmienky verejnej 
súťaže. Takto komplexne by sme vedeli vymeniť viac starých autobusových zastávok (vyše 
10). Toľko som chcel tomuto povedať. Ďalším diskutérom je pán Béla Szabó.  
B. Szabó  – ďakujem za slovo pán viceprimátor. Prvá vec, na ktorú by som sa chcel spýtať, je 
požiadavka obyvateľov. Na Bratislavskej ceste, smerom von z mesta, tam pri Kauflande, kde 
je rad rodinných domov pri hlavnej ceste, sú už životné podmienky neznesiteľné kvôli 
narastajúcej dopravnej premávke. Všetky autá, ktoré prichádzajú na hlavnú cestu od Tesca, 
sa zastavia pri semafore, a večer svietia do okien rodinných domov, a tá cesta je veľmi 
hlučná. Podľa mojich vedomostí obyvatelia už viackrát hovorili s pánom primátorom v tejto 
veci, ale teraz takto oficiálne žiadajú pána primátora, aby nadviazal kontakt so Slovenskou 
správou ciest, aby tú stenu, ktorá bola vybudovaná kvôli pohlcovaniu a izolovaniu zvuku, 
a ktorá sa nachádza pri kruhovom objazde pri Kauflandu, bola predĺžená na strane, kde sú 
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rodinné domy, k smerom späť do mesta až k obchodného domu NAY Elektrodom. Nakoľko 
to nepatrí k mestu, tento problém je riešiteľný len tak, ak vedenie mesta kontaktuje správu 
ciest. Samozrejme aj pre nich by to bola rozpočtová položka, takže to musia naplánovať. 
Ďalšou požiadavkou by bolo to, ktorú som už interpeloval aj pred rokom, a odvtedy asi trikrát, 
týka sa to križovatky ulíc Bottová a Pokojná, kde Slovenský plynárenský priemysel rozbúral 
cestu presne na križovatke, a cestu neurobili poriadne. Tieto práce zabezpečovala nie 
plynáreň, ale ich subdodávateľská firma. Cestu pokryli asfaltom, ale cesta nebola 
zabetónovaná. Vždy je to riešené len dočasne, a tá cesta je veľmi v zlom stave. Naposledy 
pred dvoma mesiacmi som zase interpeloval, že je tam znovu problém, aby to reklamovali, 
ale odvtedy sa nič neudialo. Aj keď táto križovatka nepatrí medzi najfrekventovanejšie 
križovatky, bolo by dobré, keby sa na to lepšie dohliadlo. Tvrdím, že nikto nekontroluje, či sú 
tie práce vykonané podľa toho postupu, ako je to stanovené pri vydaní povolenia na tieto 
práce. Tento problém už trvá vyše roka, a stále to nie je riešené. Tretia vec sa týka uloženia 
optických káblov, na ktoré sa teší každý jeden obyvateľ mesta. Spoločnosť Telekom začala 
riešiť pokládku optických káblov aj v oblasti rodinných domov, len aj tu je ten istý problém, že 
výstavbu optických sietí zabezpečuje tiež cez subdodávateľskú firmu, a bolo by dobré vedieť, 
čo obsahuje povolenie na výstavbu, nakoľko niekde rozbúrajú cestu – vozovku, a niekde 
chodníky. Snažia sa nerozbúrať celú cestnú komunikáciu. Otázka je taká, že práce pri 
obnove cestnej komunikácie zahŕňajú aj asfaltovanie chodníkov? Navrhujem každému 
navštíviť to miesto, aby videl, ako to tam vyzerá, lebo tie chodníky sú úplne zničené 
a v nepoužívateľnom stave. Toto sa týkalo chodníka. Druhá vec, niekde to riešia aj nad 
zemou, čiže káble neukladajú pod zem, ale myslím si, že v rámci ušetrenia finančných 
prostriedkov, káblovanie budú riešiť aj vo vzduchu. Telefonické káble boli aj doteraz riešené 
týmto spôsobom, ale nie tak, že nad komunikáciou, boli vedené na jednej strane cesty. Ale 
keď je to nad komunikáciou, tak v prípade požiaru sa hasičské autá dostanú veľmi ťažko 
k miestu, a taktiež keď niekto chce prerobiť napr. strechu rodinného domu, tak tie káble 
môžu zavádzať a sťažovať prácu. Čiže moja otázka je, či to bolo odkonzultované, a prečo sa 
to robí takýmto spôsobom? Odpoveď mi nevie dať nikto, lebo na mieste sa nachádzajú 
pracovníci, ktorí dostali úlohu, a nie kompetentní ľudia, ktorí vedia ten projekt. Bolo by dobré 
sa pozrieť na stavebné povolenie, na ktoré práce je platné. Ako bude riešiť mesto tieto 
problémy? Ešte raz by som zdôraznil, každý sa teší na zavedenie optického kábla, len nie je 
jedno, že tá investícia v akej kvalite bude urobené. Ďalej, požiadal som pána primátora, a je 
to zapísané aj v zápisnici zo stretnutia finančnej komisie, ale aj tu by som chcel o to 
požiadať, aby vedenie mesta dobre premyslelo časový harmonogram zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a stretnutia komisií, ale taktiež obsah týchto stretnutí, že koľko programových 
bodov sa dá prediskutovať na stretnutí. Aj na dnešnom zasadnutí máme toľko programových 
bodov a materiálov, že fyzicky takéto množstvo nie je možné prerokovať. Ak niekto má taký 
ciel, aby na tie materiály neprišiel rad a neboli prerokované na zasadnutí, však aj tak to už 
máme za sebou, tak je to v poriadku. Dnes už tu aj tak odznelo, že potom na čo má zasadať 
komisia, rada alebo aj zastupiteľstvo? A potom vedenie mesta všetko urobí po svojom tak, 
ako to uzná za dobré. Ale zákon zatiaľ o tomto nehovorí. Takéto množstvo materiálov nie je 
možné prerokovať. Z tohto dôvodu je aj ten problém, že finančná komisia nevedela 
prerokovať všetky predložené materiály, t.j. 40-50  programových bodov, ale napriek tomu 
materiály sú predložené aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Takže požiadavka je 
taká, aby ten časový harmonogram bol lepšie naplánovaný. Ďalšia téma - bolo by dobré 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 18 

zaviesť pravidelné podanie správy o stave investícií. Už píšeme máj, a v tomto roku ani raz 
neboli poskytnuté informácie ohľadom investícií. Čiže ani uznesenie, ktoré sme prijali na túto 
úlohu, nie je splnené. Takisto existuje uznesenie na vypracovanie správy ohľadom verejných 
obstarávaní, na základe ktorého by mal mestský úrad štvrťročne predložiť mestskému 
zastupiteľstvu správu, že aké verejné obstarávania boli vykonané. Už je máj 2016, a ani 
o tomto nebola podaná správa. Asi pred troma mesiacmi som interpeloval, mal som takú 
požiadavku, aby na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola predložená správa 
o činnosti spoločnosti Pons-Danubii. Odvtedy prešlo veľa mesiacov, ale nič sa neudialo, 
správa nebola poskytnutá. Moja posledná interpelácia sa týka anonymných listov. Niekto 
posiela listy, a teraz sa nebudem vyjadrovať k ich obsahu, veď tieto listy predpokladám, že 
dostáva väčšina poslancov. Píše sa v nich o praktikách zavedených na Mestskej polícii, 
o udelení všelijakých výnimiek, mená nebudem spomínať. Chcel by som požiadať mesto, 
aby sa zaoberalo s touto záležitosťou, napriek tomu, že listy sú anonymné. Z týchto listov 
vyplýva, že v pozadí sú predsa len nejaké problémy. Ďakujem pekne. 
B. Keszegh  -  ďakujem za príspevok, ďalším diskutérom je Éva Hortai.  
É. Hortai  –– mám tri otázky na pána primátora. Prvá sa týka petície obyvate ľstva I. a II. 
sídliska , o ktorej sa hovorilo v druhom programovom bode dnešného zasadnutia. Chcela by 
som sa spýtať, že prečo nedal pán primátor pripravi ť informa čnú správu na dnešné 
zasadnutie v súvislosti s petíciou, o ktorom hovori li obyvatelia v ich príspevku?  
Žiadam podrobnú písomnú správu o riešení týchto problémov. Ďalej, ohľadom 
Dôstojníckeho pavilónu: Na prízemí budovy Dôstojníckeho pavilónu pri Dunajskom nábreží 
prebiehajú búracie práce. Chcela by som sa spýta ť, čo tam opravujú, alebo prestavujú, 
a za akým ú čelom? Kto je realizátorom týchto prác a ko ľko to bude stá ť? Kto bude 
pokrýva ť tieto náklady?  Žiadam preposlať kópie súvisiacich dokumentov, a taktiež 
povolenia zo stavebného úradu a od úradu ochrany pamiatok. A na záver v súvislosti s 
hlavným architektom. Na zasadnutí MsZ odznela informácia, že v zmysle rozhodnutia pána 
primátora od 1. júna 2016 mesto bude mať hlavného architekta. Žiadam informáciu o tom, 
ako prebehlo, alebo ako bude prebieha ť výber hlavného architekta, kde bude zaradený 
v organiza čnej štruktúre? Na základe čoho bude vykonáva ť svoju prácu?  Na základe 
pracovnej zmluvy, alebo na základe dohody? Akú nápl ň práce bude ma ť, s akými 
výdavkami, a z čoho bude platená jeho odmena za vykonanú prácu?  Ďakujem pekne. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Ďalším diskutérom je pán poslanec Károly Less. Nech sa 
páči, máš slovo.  
K. Less – ďakujem pekne za slovo. Pred chvíľkou ma oslovil pán Bósza, že počas dnešného 
rokovania tu odznela urážka na jeho osobu od teba pán viceprimátor, a preto žiada o slovo. 
Záleží to na zastupiteľstve, či mu dá slovo. Pokračoval by som s mojimi interpeláciami. Ja tak 
viem, že na interpelácie môže odpovedať len pán primátor, a keď nevie odpovedať na 
položenú otázku, tak dá odpoveď písomnou formou. Ešte pred položením prvej otázky by 
som sa vrátil k tomu, že taktiež padla tu urážka na moju osobu od pána Tibora Baštrnáka, 
takže na to by som chcel reagovať. Tak isto, ako to robil on, aj ja poruším rokovací poriadok. 
Nazval ma naivným, aj keď jeho slovná zásoba je podľa mňa oveľa bohatšia. Ja by som 
nazval seba skôr nadšeným, snaživým idealistom. Porovnávať poslanca parlamentu 
s poslancom mestského zastupiteľstva by bolo podobné, ako porovnať leva s gazelou. Do 
nejakého mieru som si na to už aj zvykol od pána Bastrnáka, veď už počas volieb sa 
vyjadroval na svojej webovej stránke tak, že ja aj tak potom odstúpim v prospech pána 
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László Stubendeka. Toto sa tak nestalo. Týmto tvrdením mi urobil zlú mienku o mojej osobe. 
Odvtedy sa mi neospravedlnil, však parlamentný poslanec to nemusí urobiť. Vo svojom 
príspevku spomínal aj to, že nadarmo sme hore-dole utekali s Tamásom Vargom 
a vybavovali veci okolo tej záležitosti. Ale áno, malo to význam, odvtedy sa začal ten proces, 
niekde to treba začať. Sociálny systém, školsky systém, a taktiež systém zdravotníctva na 
Slovensku je chorý. Vy to riadite, vy to viete ovplyvňovať. Niekde to treba začať. Takže by 
som pokračoval s interpeláciami. Prvá je ohľadom vytvárania pracovných miest  – Zsolt 
Szabó a Tibor Szabó – Chcel by som sa spýta ť, aký je vz ťah medzi mestom a nimi, či 
im mesto po ďakovalo za vybudovanie továrne na nábytok, kde stov ky obyvate ľov 
našlo zamestnanie ? Tiež som chcel podať interpeláciu v súvislosti s kosením trávy, 
o ktorom už hovoril Dávid Kovács. Chcel by som sa spýtať, či je taká možnos ť, aby 
kosenie trávy sa dostalo spä ť do rúk mesta, a aby táto služba nebola zabezpe čená 
externou spolo čnos ťou? Ohľadom opravy výtlkov by som tiež mal jednu interpeláciu. Pri 
oprave výtlkov zhotoviteľ používa starú metódu. Je na čase, aby boli použité nové metódy a 
technológie. Chcel by som sa spýtať či je možnos ť, aby mesto pri opravy ciest a výtlkov 
použilo nové metódy? V súvislosti športu  – v rámci jednotlivých klubov sa vyskytujú 
nedorozumenia a hádky, konkrétne myslím na volejbalový klub. Ak som dobre informovaný, 
pán Ödön Németh sa dostal do konfliktu s pánom Ferenczom. Je mi to ľúto, lebo obaja 
urobili veľa pre tento šport. Takéto konflikty by sme možno mali pokutovať nejakým 
spôsobom, napr. takýto športový klub by nedostal finančné prostriedky od mesta.  
Autobusové zastávky – Na ul. Košickej, odkiaľ vychádzajú autobusy zozadu, vodiči 
autobusov majú zlý výhľad od parkujúcich aut, ktoré parkujú pri zákrute. Bolo by možné 
vyrieši ť tento problém tak, že cesta by bola vyzna čená jazdnými pruhmi, vodiacou 
čiarou, a tieto parkovacie miesta by boli vyzna čené značkou X? Týmto by sme mohli 
predísť nehodám. Ďalej, na ul. Elektrárenskej  bývajú pán Dr. Tamás Szabó a pán Ing. 
Róbert Zauko, a za ich domom sa nachádza veľké množstvo smetí - veľké betónové kúsky. 
Má mesto nejaké plány s týmito betónmi? Plánuje ich  zakopa ť, alebo ponechá ich tam, 
alebo prípadne zabezpe čí ich odvoz?  Ohľadom letného kúpaliska  – Chcel by som sa 
spýta ť, čo je s tou konštrukciou, ktorá bola rozobraná a pot om ju niekto odniesol? Vraj 
táto konštrukcia sa nachádza v inventári mesta. Taktiež čo je s metánovým plynom, s ktorým 
predtým kúrili a teraz to uniká voľno do vzduchu? Ďalšia moja otázka: Čo je s finan čnými 
prostriedkami z predaju budovy Centra vo ľného času? Kde sa nachádzajú tieto 
peniaze ? A na záver, všetok úctu pánovi Drozdovi, ktorý tu nahráva kamerou, ale chcel by 
som sa spýtať, prečo je nahrávanie mestského zastupite ľstva zabezpe čené s externým 
dodávate ľom, keď doteraz túto úlohu vykonávali zamestnanci mestskéh o úradu? 
Ďakujem.  
B. Keszegh – ďakujem za rozsiahli príspevok. Hovorím to dobrým úmyslom, ale skutočne by 
bolo dobré preštudovať rokovací poriadok, buď starý alebo nový, že čo je interpelácia. Je to 
dobrá vec, že každý si povie, kde je problém, čo treba zmeniť, ale to nepatrí medzi 
interpelácie. Interpelácia je stručne naformulovaná otázka pre pána primátora, alebo na 
členov Rady. Čo tu teraz odznelo, 25% toho nepatrilo medzi interpelácie. Veľmi často ani 
otázka nie je položená. Bolo by dobré dodržať tieto pravidlá rokovacieho poriadku, lebo 
rozprávame tu už viac ako hodinu a pol, a odznelo tu málo konkrétnych otázok. Reagoval by 
som na niekoľko vecí. Čo sa týka spolupráce s Zsoltom Szabóm a Bélom Szabóm, by som 
povedal, že mesto Komárno má aktívny vzťah s podnikateľmi. Ceníme si to, čo všetko urobili 
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pre mesto, že prilákali továreň do okolia mesta. Taktiež sa zúčastnia na spoločne 
organizovaných podujatiach. Čo sa týkalo kosenia tráv, ak pán poslanec navrhuje, aby 
mesto malo väčšia zapojenie do týchto prác, môžu o tom rozhodnúť páni poslanci, ale 
vyžaduje to strojný park, s ktorým treba potom počítať aj pri rozpočte. Ak dobre viem, zmluva 
so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje kosenie, bola uzavretá na 5 rokov, a táto zmluva sa 
onedlho ukončí. Čiže treba navrhnúť mestskému zastupiteľstvu, aby mesto investovalo do 
strojného parku, aby kosenie tráv zabezpečilo samo. Ohľadom metánového plynu na 
kúpalisku by som navrhol, nakoľko dnes máme na programe prerokovanie materiálu 
spoločnosti Comorra Servis. Bude prítomný aj pán riaditeľ spoločnosti, odpovede na 
položené otázky budete môcť dostať z prvej ruky. Kde sú peniaze z predaja budovy Centra 
voľného času? Ak sa pán poslanec pozrie na materiály dnešného rokovania, nájde tam aj 
rozhodnutia, ktoré nadväzujú na tento predaj, napr. uznesenia týkajúce sa špeciálnej školy, 
centra voľného času a taktiež zvyšnej sumy v nadväznosti so školskou správou. Odznela tiež 
jedna požiadavka, ktorá nie je v súlade s rokovacím poriadkom, aby pán János Bósza dostal 
slovo. Ja by som chcel požiadať zastupiteľstvo, aby dostal príležitosť, lebo by som nebol rád, 
keby stále dookola opakoval, že mu nebolo udelené slovo, a bola porušená slobodná vôľa 
prejavu. Navrhujem, aby pán Bósza dostal 5 minút na to, aby predložil svoj názor, postoj, 
a potom by sme pokračovali zasadnutie. Nakoľko to nie je v súlade s rokovacím poriadkom, 
poprosím mestské zastupiteľstvo hlasovať o tomto.  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
návrh pána poslanca Mgr. Károlya Lessa, aby pán Bós za dostal slovo v 5-ich 
minútach... 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 3 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:3 
návrh je prijatý  
 
Pán János Bósza informoval prítomných o svojom osobnom probléme, ktorý sa týkal 
prestavby nehnuteľnosti manželky pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha spätne, s pred 
10-ich rokov. Záležitosť sa rieši súdnou cestou. Informoval, že z dôvodu objasnenia danej 
situácie veľmi rád navštívi Mestský úrad aj osobne.  
 
Mgr. Béla Keszegh , viceprimátor mesta krátko reagoval na príspevok pána Jánosa Bószu. 
Taktiež sa vyjadril tak, že by bol veľmi rád, keby sa uzavrel ich prípad, a je pripravený 
reagovať na všetky otázky, ktoré budú položené zo strany akýchkoľvek orgánov. Pánovi 
Jánosovi Bószovi zaprial, aby sa jeho duša už upokojila, a aby našiel spokojnosť v živote.  
    
B. Keszegh – pokračujeme, nasleduje bod Interpelácie a otázky. Nasleduje pán poslanec 
Tamás Varga.  
T. Varga  – ďakujem za slovo. Mal by som interpeláciu na pána primátora, ktorý nie je dnes 
prítomný. Taktiež tu nie sú pán prednosta, ani pán viceprimátor. Mohli by sme sa dozvedieť 
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kde sú dnes všetci? Prečo nie sú tu? Všetky interpelácie smerujú na pána primátora, a práve 
kompetentná osoba nie je prítomná. Mám jednu interpeláciu, ktorú odovzdám aj v písomnej 
forme. Minulý týždeň bola v jednom komárňanskom týždenníku zverejnená znepokojujúca 
informácia, že sa môže stať, že do budovy strednej školy v Hadovciach budú umiestnení 
migranti. Tá správa je už aj preto znepokojujúca, lebo tá budova bola v majetku Nitrianskej 
samosprávy, a len nedávno to predala komárňanskému podnikateľovi. V tejto súvislosti by 
som mal tri otázky. Má mesto nejaké informácie o tomto zámere? Aké stan ovisko má 
mesto v tejto veci? Či sa nadviazal kontakt s novým majite ľom budovy bývalej školy 
z dôvodu stretnutia bu ď zo strany mesta, alebo zo strany podnikate ľa? Ďakujem.  
B. Keszegh  – ako som to pred chvíľkou povedal, pán primátor má rokovanie s pánom 
tajomníkom  na Ministerstve práce a sociálnych vecí v Bratislave. Stretnutie bolo plánované 
na 11:00 hod, ale nakoľko program pána štátneho tajomníka sa zmenil, stretnutie bolo 
odložené. Akonáhle sa vrátia z Bratislavy, pán primátor príde na zasadnutie. Ohľadom 
situácie v Hadovciach. My sme sa tiež informovali, a budova je naozaj v súkromnom 
majetku. Majiteľ zatiaľ nechce poskytnúť veľa informácií. Chcel by som zdôrazniť, že my 
všetko urobíme preto, aby do Komárna neboli prisťahovaný migranti. Ďakujem. Ondrej 
Gajdáč má slovo, nech sa páči.  
O. Gajdáč – ďakujem za slovo Béla. Prvá moja otázka smeruje na mesto. Nie je to prvý 
prípad, keď vedenie mesta nezabezpečilo, neodpovedalo na žiadosti občanov, dokonca ani 
na petície. Teraz tu boli občania z I. sídliska. Prečo nedostali ob čania I. sídliska odpove ď 
na ich žiados ť – petíciu?  Myslím si, že netreba tu upozorňovať vedenie mesta, že porušuje 
zákon. Druhá záležitosť je, že v apríli mesto vydalo výzvu, kde sa mohli prihlásiť subjekty, 
právnické osoby, fyzické osoby, a uchádzať sa  o príspevok mesta na podporu rozvoja 
cestovného ruchu.  Miestny odbor Matice Slovenskej d ňa 22. apríla odovzdal projekt na 
mesto. Jednalo sa o žiados ť na podporu celoslovenských slávnostných Mati čných 
dní, ktoré by mali by ť tu v našom meste koncom júla,  kde sa ozaj očakáva hojná 
návštevnosť zo Slovenska. Cieľom tohto podujatia je propagácia tohto regiónu a nášho 
mesta. Tieto finančné prostriedky, ktoré žiadali, plánovali využiť na sprievodcov, kultúru atď. 
Tento projekt sa kde si na meste stratil. Našiel sa pred tromi týždňami. Ja len hovorím 
informácie, ktoré mám. Ak nie sú presné, tak prosím upresnite. Napriek tomu projekt nebol 
prejednaný v kultúrnej komisii, ani nikde. Tým pádom nemôžeme o tom teraz jednať. Tieto 
slávnosti mali by byť koncom júla. Ak by sa to prejednávalo, 7. júla má byť ďalšie zasadnutie, 
je to už dosť neskoro, lebo oni sa musia zariadiť podľa toho či môžu, alebo nemôžu s týmito 
prostriedkami počítať. Pán viceprimátor Béla Keszegh sa vyjadril, že to bude mesto nejakým 
spôsobom riešiť. Ako je možné, že jedna žiados ť sa niekde na úrade stratí, potom po 
dožadovaní sa žiadate ľa nájde? Moja žiados ť je taká, že ak je možnos ť, aby sa tento 
projekt predložil na pokra čovaní zasadnutia mestského zastupite ľstva aj napriek tomu, 
že projekt nebol prerokovaný v školskej komisii. Ak  je taká možnos ť, prosím vás, aby 
sme to urobili. Tretia vec, ja som minule dal interpeláciu, či sa niekto zaoberal s mojim 
návrh om, vypracova ť koncepciu rozvoja mesta , ktorá odznela už vyše pred rokom. 
Odpoveď bola asi taká, že nie preto, že Plán hospodárskeho rozvoja mesta o tomto 
pojednáva, a to je vlastne koncepcia rozvoja mesta. Na to musím povedať, že to nemôže byť 
koncepcia rozvoja mesta. Koncepcia rozvoja na toto obdobie, ktoré my máme, pod tým si 
predstavujem niečo také, kde si my určíme priority na toto obdobie, aby sme vedeli, čo je 
dôležitejšie, a čo menej. Tuto by som chcel obzvlášť upozorniť na to, na čo som už upozornil, 
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že Comorra Servis má vypracovanú štúdiu rozvoja kúpali ska.  Opäť zdôrazňujem, že 
nehovorím tu len o krytej plavárni , pretože toto by skutočne pomohlo k rozvoju 
cestovného ruchu. Aspoň si určiť nejaké čiastkové ciele, čo asi bude reálne a čo nebude 
reálne. Moja otázka je, kedy plánuje vedenie mesta, alebo r iadite ľ Comorra Servisu 
predloži ť túto koncepciu, aby sa s ňou mohli oboznámi ť aj tí poslanci, ktorí ešte 
nemali tú možnos ť. A posledná vec, ktorú by som chcel interpelovať je Detský park 
v Komárne. Skutočne máme byť radi, že tu máme lesopark, detský park pod gaštanovými 
stromami na krásnom mieste, pritom je to v centre mesta.  Dovo ľujem si tvrdi ť, že ten 
detský park je dnes v horšom stave, ako bol pred 30 -mi rokmi, ke ď ja som tam chodil 
s mojimi malými de ťmi. Prečo? Fakt je, že pred tromi rokmi som dal návrh, aby sme tam 
investovali 25 tisíc, čo aj mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. Investovalo sa tam 25 tisíc, ale 
dovoľujem si tvrdiť, že nie celkom najúčelnejšie. Urobilo sa tam kúsok vstupného chodníka, 
niekde pod hojdačkami, atď. Opäť musím povedať, že niečo nekoncepčné. Dávam návrh, 
aby mesto vypracovalo koncepciu rozvoja detského pa rku. Viem, že teraz sa dáva bufet 
do prenájmu, že sú tam toalety. Ovšem tie toalety sú v poobedňajších hodinách často 
zavreté. Pýtam sa prečo? Veľa vecí tam chýba, napr. kútik pre tie najmenšie deti. Je tu firma 
v Komárne, ktorá sa zaoberá výrobou práve takýchto zariadení. Treba vypracova ť návrh,  
aby ten detský park naozaj zodpovedal sú časným podmienkam. Toľko, ďakujem.  
B. Keszegh – ďakujem pán poslanec. Len krátko by som reagoval na niektoré otázky. 
Ohľadom žiadosti Matici Slovenskej. Oni žiadali finančné prostriedky z fondu, ktorého 
gestorom je komisia cestovného ruchu, takže pravdepodobne tá žiadosť nepôjde na odbor 
školstva, kultúry a športu. Dnes som požiadala kolegyňu Ing. Beátu Sebı, aby 
nakontaktovala pána riaditeľa Černáka, a keď bude potrebné na mimoriadnom zasadnutí 
budeme rozhodovať o schválení ich žiadosti. Ide o veľmi dôležité podujatie, preto túto 
záležitosť sa budeme snažiť riešiť pružne. Projektovanie v Comorra Servise. K tomuto by 
som povedal, že taktiež príde dnes pán Tomáš Nagy, riaditeľ Comorra Servisu, bude 
príležitosť opýtať sa ho priamo, z prvej ruky. K detskému parku by som dodal toľko, že 
v poslednom roku sa udialo v parku dosť veľa vecí, a to nielen v parku, ale aj v blízkom okolí. 
Dali do poriadku aj malý domček, a vďaka pánovi poslancovi Dávida Kovácsa boli 
umiestnené aj kamery. Lavice boli opravené, z parku boli odstránené nebezpečné predmety. 
Nakoľko ide o oblasť, ktorá patrí do pamiatkovej zóny, všetky obnovy a opravy boli 
uskutočnené aj so schválením pamiatkového úradu. Bolo vyhodnotené verejné obstarávanie, 
o ktorom by sme mali dnes rozhodovať. Máme záujemcu, ktorý by chcel prevádzkovať bufet 
v detskom parku. Taktiež jeho úlohou bude aj prevádzkovanie verejnej toalety. Ja si myslím, 
že veľa vecí sa urobilo pre zlepšenie toho prostredia, ale samozrejme mohla by sa 
vypracovať koncepcia, že čo by sa dalo vylepšiť a rozvíjať. Obnova hojdačiek a hračiek je 
v prvom rade otázka financií. Bol by sme rád, keby sme ich vedeli obnoviť, ale potom 
musíme nájsť na to finančné zdroje. Ďakujem. Ďalším diskutérom je pán Konštantín Glič.  
K. Gli č – vážení prítomní. Predtým než začnem s interpeláciou, chcel by som povedať, že 
mnohé veci, ktoré sme v interpeláciách riešili, by možno patrili do bodu Rôzne, ale 
nečudujem sa, že to každý uplatňuje tu, lebo Rôzneho asi nedožijeme. To mal byť vtip. 
A teraz my dovoľte aby som si zobral príklad od našej kolegyne Evičky Hortai, a skúsim 
interpelovať tak, ako sa to má. Interpelujem pána primátora a pána viceprimátora v dvoch 
veciach. Ako a kedy sa mesto plánuje zaobera ť s mestskou časťou Hadovce?  Skrz 
krátkosť času, mám tu všetky body napísané. Písomne to odovzdám, a prosím si písomnú 
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odpoveď. Druhá moja interpelácia, a tiež interpelujem pána primátora a pána viceprimátora, 
v takejto veci: Mestský úrad zrušilo v nedávnej minulosti kanceláriu opatrovate ľskej 
služby, ktorá bola na Špitálskej ulici, a táto kanc elária sa presunula na mestský úrad . 
Podľa mojich informácií terajšia kancelária nespĺňa dôležité podmienky, aby sa tam mohla 
vykonávať práca, lebo tam nie je diskrétna zóna. Takže chcem sa opýtať pána primátora 
a viceprimátora, že kde bude tá kancelária vedúcej opatrovate ľskej služby? Ostane tam, 
kde je teraz, alebo mesto plánuje tú kanceláriu umi estni ť inde na lepšie a vhodnejšie 
miesto? Ja si myslím, že existuje aj vhodnejšie mie sto.  Popritom by som sa ešte chcel 
opýtať, že 17 rokov pracuje v opatrovateľskej službe jedna pracovníčka, ktorá je vedúca 
pracovníčka – pani Chudá, a nikdy sme s ňou nemali žiadne problémy, dobre a korektne 
sme vychádzali. Teraz vlastne ani neviem, kto je vedúci opatrovateľskej služby, tak chcel by 
som aj to vedieť, že ako je to vlastne, kto je vedúci opatrovate ľskej služby?  Na túto 
otázku by som chcel teraz odpoveď. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem. Pani vedúca odboru, poprosím odpovedať na túto poslednú otázku. 
Ostatné odpovede budú písomne.  
Z. Adamová  – ďakujem pekne za slovo. Prajem všetkým dobrý deň. Ďakujem za otázku. 
Momentálne poverená vedením opatrovateľskej služby počas dočasnej pracovnej 
neschopnosti pani vedúcej Jolany Chudej je Mgr. Mária Döményová, a to do ukončenia 
pracovnej neschopnosti pani vedúcej. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem. Ďalším diskutérom je pán poslanec Rajkó.  
F. Rajko  – vážení prítomní, keď sme schválili zámer na obnovu a rekonštrukciu ciest, tak do 
zoznamu sa dostalo 5 ulíc z Novej Stráže. Prvá otázka je, prečo sú vynechané zo 
zoznamu dve ulice - ulica Jarabinová a Narcisová? Druhá moja otázka je, že kto sa 
rozhodol tak, že napriek rozhodnutiu mestského zast upite ľstva, zrekonštruovali ulicu 
a opravili výtlky na ulici V čelárskej? Tretia otázka: Koľko stála pre mesto oprava 
výtlkov na V čelárskej ulici? Tieto interpelácie som položil na základe otázok obyvateľov, 
nakoľko potom, ako mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na opravu týchto ulíc, obyvatelia 
boli informovaní o plánovaných opravách z novín. Odpoveď na moju interpeláciu žiadam 
písomne, lebo obyvateľov viem informovať iba na základe oficiálneho písomného stanoviska 
mesta. Zdôrazňujem, nemám úmysel atakovať vedenie mesta, len chcem informovať 
obyvateľov korektne. Moja druhá otázka sa týka budovy na adrese Dunajský rad č. 2 
v Novej Stráži, ktorá je vo vlastníctve mesta.  Obyvatelia tejto ulice sa pýtajú, že kedy 
mesto zabezpe čí kosenie trávy na tomto pozemku a v jeho okolí?  Na túto otázku 
nežiadam písomnú odpoveď, lebo o výsledku sa oboznámim osobne na mieste. Ďakujem.  
B. Keszegh  – táto téma je programovým bodom dnešného zasadnutia, navrhujem túto 
otázku prediskutovať pri prerokovaní programového bodu „Obnova miestnych komunikácii – 
upresnenie“. Ešte by som k tomu dodal toľko, že pán poslanec sa zúčastnil na všetkých 
stretnutiach k tejto problematike, na ktorých odzneli všetky názory a pripomienky, z akého 
dôvodu nebude možné opraviť všetky ulice, ktoré boli uvedené v zozname pri schvaľovaní 
zámeru, a v zozname je potrebné urobiť zmeny. Ohľadom kosenia trávy by som poprosil 
pána Patusa, aby podal informáciu. V Novej Stráži už bolo pokosené. Neviem, že v tejto 
časti kedy to bude zabezpečené?  
A. Patus  – predpokladám, že ide o dom na rohu ulice, kde zomrel majiteľ domu. Bohužiaľ 
nejde o verejné priestranstvo, čiže ten pozemok sa nenachádza v našom zozname, kde 
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máme kosiť trávu. Ak dobre viem, tá strana ulice, tá oblasť patrí štátu. Každopádne to 
skontrolujeme.  
B. Keszegh  – poprosím vedúceho komunálneho odboru, aby na prestávke spolu s pánom 
poslancom pozreli o ktorý pozemok je reč, a pokúsili sa nájsť riešenie na tento problém. 
Navrhujem pánovi poslancovi, ak má podobné problémy, alebo otázky môže nás navštíviť, 
a priamo na odbore riešiť daný problém. Pán vedúci odboru pôjde na miesto a problém bude 
riešený. Ďakujem. Slovo má Attila Horváth.  
A. Horváth  – dobrý deň prajem všetkým. Ja budem stručný. Oslovili ma obyvatelia 
Pevnostného radu, a v tejto súvislosti by som mal dve otázky. Prvá sa týka Pevnostného 
radu . Ide o spôsobe ukladania smetí okolo zdravotných str edísk, ktoré by mohlo by ť aj 
kultúrnejšou formou.  Na toto by sme mali nájsť riešenie. Ďalšia moja otázka sa týka 
priestoru pred bývalou reštauráciou Zlatý orol . Okolie vyzerá veľmi zanedbane, tráva nie 
je pokosená, bývalé detské ihrisko sa stratilo. Chcel by som sa spýta ť, komu patrí tento 
priestor, pre čo sa nestará o to nikto, a kde je to detské ihrisko ?  
B. Keszegh  – v téme odpadové koše a smeti by som poprosil odpoveď od pána Patusa, 
a taktiež odpoveď na otázku, prečo nie je pokosená tráva pri bývalej reštaurácii Zlatý orol?  
A. Patuš  – pravdupovediac, problém smetných košov sa už rieši na finančnom oddelení, tam 
kde sa zaoberajú fakturáciou miestneho poplatku za komunálne odpady v prípade  
podnikateľov a právnických osôb.  Ak dobre viem, tak majiteľ už kontaktoval mestský úrad. 
Problém chce riešiť sám podnikateľ, čiže nebude to riešiť prostredníctvom nájomcov. 
Spoločným riešením bude to, že malé odpadové koše vymenia na jeden spoločný kontajner.  
Ohľadom kosenia trávy pri Zlatom orly nemám informáciu, pozriem sa za tým.  
B. Keszegh  – pán vedúci, poprosím ťa zajtra vyriešiť túto otázku, ďakujem. Ďalším 
diskutérom je pán poslanec Korpás, nech sa páči.  
P. Korpás  – vážený pán viceprimátor, vážení prítomní. Začal by som s jedným návrhom, 
alebo prosbou. Bolo by praktické, keby v zasadacej miestnosti bola umiestnená jedna 
tlačiareň, ktorú by poslanci mohli využiť na vytlačenie pozmeňujúcich návrhov a interpelácií 
už počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Druhá moja otázka je taká, že z akého 
dôvodu dostávame odpovede na naše interpelácie po u plynutí predpísanej lehoty? 
Odpovede na moje otázky zo dňa 17. marca som dostal dnešnou poštou. Toto sa nestalo 
prvýkrát. Odpovede na februárové interpelácie som dostal 17. marca. Chcel by som sa 
spýta ť, prečo trvá tak dlho posla ť tie odpovede? Podľa mojich vedomostí termín 
odoslania odpovedí je do 30 dní. Ďalej, by som sa chcel spýta ť na zmluvu s firmou 
Slovanet, ktorá bola podpísaná v januári. V odpovedi na moju interpeláciu, položenú ešte 
vo februári, bola informácia, že sa infraštruktúra systému cloud  spustí v apríli. V akom je 
to štádiu? Už to funguje? Aké softvéry bežia už na tomto systéme? Ďalej by som 
spomínal moju obľúbenú tému – Maxnetwork . Do dnešného dňa nie je zverejnená 
podpísaná zmluva, ktorú mestské zastupiteľstvo 17. marca schválilo. Z akého dôvodu nie je 
ešte podpísaná táto zmluva? Pre čo nie je zrušená tá zmluva, a podpísaná tá dohoda?  
Predmetom tej zmluvy je projekt tzv. „elektronizácia samosprávy“ , ktorý by mal fungovať 
v každom meste na základe zákona od 1. novembra 2016. Neviem, či sa udialo v tejto veci 
niečo. Pán Ing. Dobi poslal za mnou jednu firmu, ktorá ponúkala takýto systém. Taktiež 
neviem, či sa odvtedy uskutočnilo stretnutie s touto firmou, alebo s inými spoločnosťami, lebo 
túto povinnosť musí splniť mesto vychádzajúc zo zákona, lebo do 1. novembra musí byť 
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zavedený tento systém. Pozrel som okolité mestá, Nové Zámky, Dunajská Streda už 
prevádzkujú tento systém. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Návrh, aby v miestnosti bola tlačiareň, si myslím, že 
požiadavka je pochopiteľná a racionálna. Poprosím informatikov, aby na ďalšom zasadnutí 
už bola zabezpečená tlačiareň. Skutočne by to mohlo urýchliť rokovanie. V tejto interpelácii 
odzneli skôr témy, ktoré boli technického smeru. Myslím tu na cloud-server, alebo na 
Maxnetwork. Odpovede budú najpresnejšie, ak budú odoslané v písomnej forme. Je to veľmi 
špecifická oblasť, na ktorú máme odborníkov. Prípadne navrhujem aj možnosť osobného 
stretnutia s našimi informatikmi. 
P. Korpás  – len by som chcel ešte požiadať, aby tá odpoveď neprišla zase o dva mesiace, 
lebo pri tejto problematike sme časovo veľmi obmedzení. Ak do 1. novembra chceme zaviesť 
tento systém, tak to musíme vstavať na terajší informačný systém, nakoľko nový systém 
čerpá údaje zo starého systému. Takže v tomto prípade už nemáme veľa času, a neviem 
aké budú sankcie za to, keď túto povinnú úlohu mesto nevie zabezpečiť.  
B. Keszegh  – ďakujem. K tejto téme by som ešte povedal toľko, že informatici navštívili 
v priebehu tohto týždňa samosprávu v Leviciach. Navzájom si vymenili skúsenosti, dobrú 
prax a podelili informácie o tomto novom systéme. Skutočne máme obmedzený čas, a 
musíme urobiť kroky aj v tejto veci. Nasleduje ďalší bod dnešného rokovania, a to Správa 
o plnení uznesení. 
M. Keszegh  – navrhujeme nariadiť krátku prestávku. 
 
Pán viceprimátor Mgr. Béla Keszegh, poverený riaden ím zasadnutia mestského 
zastupite ľstva, o 15:49 hod. nariadil 11 minútovú prestávku. Pokračovanie o 16:10 
hod.. 
 
 
K bodu č. 4 – Správa o plnení uznesení    
Predkladate ľ:  JUDr. Ing. Iveta Némethová 
 
Mestský úrad v Komárne predkladá samostatné návrhy na uznesenia.  
- K návrhu na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 30.04.2016  

samostatnú prílohu tvorí prehľad plnenia uznesení MZ. 
 
B. Szabó   – ku kontrole uzneseniam by som chcel povedať nasledovné: uznesenie č. 
1829/2010 – v súvislosti predaju sústavy tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Komárno 
spoločnosti COM-therm, doteraz neboli urobené kroky v tejto záležitosti. Uznesenie č. 
1664/2010 sa taktiež týka tej istej záležitosti, len tam zainteresovanou spoločnosťou je 
INTEKOM a.s., kde benefit vo výške 265.551 eur nie je zaplatený, a vyzerá tak, že žiadne 
pokroky sa neudiali ani v tejto veci. Toto uznesenie je stále platné, bolo by dobré, keby 
mesto urobilo v tejto záležitosti nejaké kroky. Uznesenie č. 365/2011 – týka sa to spoločnosti 
Com-vargas, ak dobre viem, v texte uvedené veci sú už vybavené, mesto to vyriešilo. Nie je 
kontakt s Com-vargas-om, len to tu ešte nie je pripísané. Uznesenie č. 510/2012 – týka sa to 
Com-Médie, a uznesenie č. 164/2015, bola požiadavka na pána Mgr. Péka vypracovať 
alternatívy na zníženie nákladov – úloha nebola splnená, aj tu by sme mali urobiť kroky. 
Uznesenie č. 446/2011, kde bola požiadavka vypracovať a predkladať štvrťročne písomnú 
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informáciu o verejných obstarávaniach mesta na zasadnutie mestského zastupiteľstva za 
uplynulý štvrťrok  - ani táto úloha sa neplní. Uznesenie 1619/2014 – Handimex, tu by som 
žiadal vysvetlenie, že tých 156 tisíc eur, ktoré boli zaplatené, prečo zaťažujú mesto 
pohľadávkou, keď tieto budovy (OSP, Harčáš) patria k mestu, a keď účty boli vyrovnané, 
a nie sú vedené pod menom Handimex, ale sú vedené pod účtom mesta, tak by sa to malo 
objaviť v majetku mesta. Uznesenie č. 1647/2014 – týkalo sa to žiadosti vlastníkov garáží 
v radovej výstavbe nachádzajúcich sa na Ul. odborárov v Komárne, za účelom usporiadania 
právneho vzťahu k pozemkom pod garážami – odvtedy uplynuli 2 roky, prečo to ešte nie je 
vyriešené? Uznesenie č. 29/2015 – úloha vypracovať návrh na zníženie nákladov na 
vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody základných škôl, materských škôl podľa 
nesplneného uznesenia č. 1131/2013 zo dňa 23.05.2013 – ani tu neboli urobené žiadne 
kroky. Uznesenie č. 214/2015 a 432/2015 – je tu viac takých uznesení, ktoré sa týkajú 
riešenia havarijných stavov na základných školách, v tomto prípade ide o žiadosť Základnej 
školy J. A. Komenské o spoluprácu pri odstránení havarijného stavu žiackych toaliet 
a kanalizačného systému, a o žiadosti Základnej školy na ul. Eötvösa. Žiadosť na riešenie 
havarijnej situácie bol zaslaný na MŠVVaŠ SR, momentálne sa čaká na vyjadrenie zo strany 
ministerstva. Je už nejaká odpoveď? Môžeme očakávať pozitívne stanovisko? Uznesenie č. 
435/2015 – týka sa to zakúpenia serverového parku. Tu by som mal otázku, či už to funguje? 
Uznesenie č. 520/2015 – ELVED, s.r.o., - vybudovanie nadjazdu, - zmluva bola pripravená 
na podpis, ale nevieme, či žiadateľ teraz má záujem alebo nie, či chce urobiť ďalšie kroky 
v tejto záležitosti... Uznesenie č. 521/2015 - ARGIM spol. s r.o., uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o vecnom bremene. Nechápem, prečo to bolo vtedy také naliehavé, keď 
ten prípad dodnes nie je uzavretý. Uznesenie č. 550/2016 – žiadosti energetickej náročnosti 
škôl a materských škôl. V akom stave je riešenie týchto žiadostí? Vieme urobiť pokroky 
v tejto záležitosti? To by bolo všetko, ďakujem.  
B. Keszegh – tieto pripomienky a otázky budeme tlmočiť pánovi prednostovi, aby pri ďalšom 
vyhodnotení bral ohľad na ne.  
B. Szabó  – tieto uznesenia sú už dosť staré. Treba konkretizovať, či boli uskutočnené nejaké 
kroky, lebo vyzerá to tak, nadarmo máme prijaté uznesenia, keď sa neplnia.  
 
B. Keszegh  – máme pred sebou 3 uznesenia. Pred hlasovaním prosím prezentáciu 
poslancov.  19 poslancov je prítomných. Prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  6/:  
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Me stského zastupite ľstva 
v Komárne 
578/2016 – nakoľko žiadateľ písomne odmietol ponúknutý byt 
579/2016 – nakoľko žiadateľka nereflektovala na ponúknutý byt 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  657/2016) 
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/Výsledok hlasovania č.  7/:  
návrh   na   uznesenie   na zmenu uznesenia mestské ho zastupite ľstva -  
na  zmenu uznesenia 591/2016 zo  16. zasadnutia Mes tského  zastupite ľstva 
v Komárne, konaného d ňa 17.2.2016                         
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  658/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č.  8/:  
návrh na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva v Komárne ku d ňu 30.04.2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   659/2016)  
 
 
K bodu č.  5 -  Upozornenie prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 TE-795/2016 
Predkladate ľ:  JUDr. Ing. Iveta Némethová 
 
Mestu Komárno dňa 03.05.2016 bolo doručené upozornenie prokurátora Okresnej 
prokuratúry Komárno č. Pd 23/16/4401-11 zo dňa 28.04.2016 podľa § 28 zákona                         
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých 
ustanovení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné. 
 
Časť 1) Porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h 

predpisov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení“) 
Prokurátor konštatoval, že uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne z 22. mája 2014 
č. 1638/2014 k žiadosti o predaj pozemku vo vlastníctve mesta v prospech obchodnej 
spoločnosti MADRIS s.r.o., so sídlom Dunajská Streda, IČO: 44 056 729, v časti B/  tohto 
uznesenia MsZ schválilo podmienky predaja majetku pozemku mesta, kde uviedlo: „kupujúci 
na vlastné náklady vybuduje kontajnerové stanovište ako náhradné miesto pre kontajnery, 
ktoré sú v súčasnosti umiestnené na p.č. 2464/1, a to na mieste a v rozsahu určenom 
príslušným oddelením mestského úradu“ je v rozpore so zákonom a to pre jeho 
nezrozumiteľnosť, zmätočnosť a neurčitosť. Z prijatého uznesenia MsZ nie je zistiteľné, na 
akom mieste mala byť plánovaná časť stavby – kontajnerové stanovište – umiestnená, 
pričom prijaté uznesenie v tejto časti odkazuje na bližšie neurčené miesto a bližšie neurčený 
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rozsah kontajnerového stanovišťa, ktoré má určiť v neurčenej lehote bližšie nešpecifikované 
oddelenie mestského úradu. 
Uznesenie mestského zastupiteľstva má mať aspoň zásadné prvky, ktoré ho odlíšia 
a individualizujú voči iným uzneseniam, pričom z hľadiska posúdenia obsahu je potrebné, 
aby bolo z neho jasné, zrejmé a určité, čoho sa uznesenie týka a čo sa ním sleduje.  
 
Časť 2) Porušenie ustanovenia § 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o majetku obcí“) v spojení s §15 
odsek 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a d oplnení 
niektorých zákonov v znení platnom ku d ňu prijatia uznesenia ( ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní v znení platnom v roz hodnom čase“). 

MsZ v Komárne dňa 21. mája 2015 prijalo uznesenie č. 197/2015 o žiadosti o výpožičku 
pozemku pre spoločnosť  MADRIS s.r.o., so sídlom Dunajská Streda, IČO: 44 056 729. 
Následne na základe prijatého uznesenia dňa 29.05.2015 mesto Komárno na strane 
požičiavateľa uzavrelo so spoločnosťou zmluvu o výpožičke. Prokurátorka konštatovala, že 
v danom prípade mestské zastupiteľstvo postupovalo v rozpore so zákonom o obecnom 
zriadení, ako aj so zákonom o majetku obcí v spojení so zákonom o verejnom obstarávaní 
v znení platnom v čase vydania uznesenia. Prokurátorka uviedla, že Mestské zastupiteľstvo                
v Komárne nemalo so spoločnosťou MADRIS, s.r.o. uzatvoriť zmluvu o výpožičke, ale malo 
postupovať podľa vyššie citovaných právnych predpisov, teda postupom, ktorého výsledkom 
by bolo uzatvorenie koncesnej zmluvy.  
Prokurátorka s prihliadnutím na charakter zistených nedostatkov podala podľa § 28                                                 
ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. Mestskému zastupiteľstvu v Komárne upozornenie, v ktorom  
súčasne navrhla: 
1. prejednať obsah  upozornenia na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a prijať 

k nemu uznesenie, či mu mestské zastupiteľstvo vyhovuje alebo nie 
 
2. prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa v upozornení zistené nedostatky v budúcej 

činnosti Mestského zastupiteľstva v Komárne nevyskytnú, najmä opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že  
- MsZ bude prijímať uznesenia, z ktorých bude zistiteľný ich obsah, teda s jasným 

a určitým znením tak, aby nevzbudzovali akékoľvek pochybnosti o ich obsahu, 
- V prípade, ktorý predpokladá ustanovenie uvedené v § 9c zákona o majetku obcí, 

bude striktne postupovať podľa tohto ustanovenia, t.j. aby sa v takýchto prípadoch 
uzatvárali koncesné zmluvy za podmienok uvedených v zákone o majetku obcí 
v spojení so zákonom o verejnom obstarávaní, a nie formou zmluvy o výpožičke 
podľa občianskeho zákonníka. 

 
Stanovisko MsÚ k upozorneniu prokurátora:  
K časti 1): MsÚ sa stotožňuje s názorom prokurátorky, nakoľko v texte uznesenia nie je 
presne identifikovaný pozemok – náhradné miesto pre kontajnery a nie je určený ani jeho 
rozsah. Taktiež nie je špecifikované oddelenie MsÚ, ktoré by malo určiť miesto a rozsah 
kontajnerového stanovišťa.  
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K časti 2): Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1597/2014 dňa 09.04.2014 
schválilo zámer predaja nehnuteľností a to novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2464/1 
o výmere 134 m2, zastavaná plocha a novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2464/3 o výmere 47 
m2, zastavaná plocha, vytvorených geometrickým plánom č. 36531171-9/2014 z parc. reg. 
„C“ č. 2464/1 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre 
spoločnosť MADRIS s.r.o. za nasledovných podmienok: 

- kupujúci sa zaviaže, obnoviť pôvodné parkovisko na novovytvorenej parcele reg. 
„C“ č. 2464/1 o výmere 134 m2 novým asfaltovým kobercom na vlastné náklady do 
30.09.2015, ktoré bude sprístupnené verejnosti bez obmedzenia, 

- kupujúci sa zaviaže, že vybuduje na vlastné náklady parkovisko na 
novovytvorených parcelách reg. „C“ 2454/84 a 2454/85, ktoré bude sprístupnené 
pre verejnosť bez obmedzenia, 

- kupujúci na vlastné náklady vybuduje prístupový vchod do svojho areálu na 
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2464/3 o výmere 47 m2 , zastavaná plocha, 

- kupujúci sa zaviaže, že medzi plánovanou stavbou a parkoviskom vybuduje na 
vlastnom pozemku, parc. reg. „C“ č. 2454/86 a na vlastné náklady chodník pre 
verejnosť, a to od objektu „Wigvam“ až po OD Lodiar v dĺžke 68,67m  a šírke 
3,60m v termíne do 30.09.2015, 

- kupujúci na vlastné náklady vybuduje kontajnerové stanovište ako náhradné 
miesto pre kontajnery, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na p.č. 2464/1, a to na 
mieste a v rozsahu určenom príslušným oddelením mestského úradu,  

- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1638/2014 dňa  03.06.2014 schválilo predaj 
vyššie uvedených nehnuteľností za uvedených podmienok. 

 
Na základe schváleného uznesenia č. 1638/2014 dňa 08.07.2014 bola podpísaná kúpna 
zmluva medzi Mestom Komárno ako predávajúcim a spoločnosťou MADRIS s.r.o. ako 
kupujúcim. V článku III. ods. 1 písm. e) kúpnej zmluvy je súčasne uvedené, že kupujúci sa 
zaväzuje „na vlastné náklady vybudovať kontajnerové stanovište ako náhradné miesto pre 
kontajnery, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na p.č. 2464/1, a to na mieste a v rozsahu 
určenom príslušným oddelením mestského úradu“. 

 
Spoločnosť MADRIS s.r.o. dňa 13.04.2015 doručila na MsÚ Komárno žiadosť o výpožičku 
nehnuteľnosti  k.ú. Komárno na p.č. 2273, 2412 o výmere 25,44 m2,  vedené na LV č. 6434 
za účelom výstavby kontajnerového stanovišťa podľa stanoviska mesta č. 
55236/47391/OÚPAV/2014, zo dňa 26.06.2014, premiestnenie z p.č. 2461/1 podľa výpisu  
z uznesenia z 38. zasadnutia MsZ 22.05.2014. Dňa 23.04.2015 spoločnosť doplnila žiadosť 
s uvedením termínu výpožičky pozemku pre výstavbu kontajnerového stanovišťa – začatie: 
31.5.2015, ukončenie: 31.05.2016. Následne žiadosť bola predložená na prerokovanie MsZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 197/2015 dňa 21.05.2015 schválilo 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke pre spoločnosť MADRIS s.r.o., so sídlom Dunajská Streda, 
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IČO: 44 056 729 za účelom premiestnenia kontajnerového stanovišťa ako náhradné miesto 
pre kontajnery. 
 
V zmysle § 9c ods. 1 zákona o majetku obcí „(1) Koncesný majetok je majetok obce, ktorý 
užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na 
uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej 
podľa osobitného zákona. 22aa)“. 
 
22aa) Napríklad § 66a Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Podľa § 15 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom v čase vydania uznesenia 
„Koncesia na stavebné práce  je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie 
stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú 
uskuto čniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo 
spojené s pe ňažným plnením . V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár 
dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie 
úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia“. 
 
V upozornení prokurátora je uvedené: 
„Z ustanovení § 9c až 9e zákona o majetku obcí vyplýva,  že tieto obsahujú osobitnú úpravu 
nakladania s koncesným majetkom, t.j. s majetkom mesta, ktorý užíva koncesionár 
v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie 
stavebných prác alebo koncesnej zmluvy na poskytnutie služby uzatvorenej podľa zákona 
o verejnom obstarávaní.“ 
 
„Koncesionár nie je v postavení nájomcu ani vypožičiavateľa koncesného majetku, ale je 
jeho užívateľom. V prípade práva užívania majetku mesta na základe koncesnej zmluvy ide 
o dlhotrvajúci vzťah medzi verejným obstarávateľom ako zadávateľom koncesie 
a koncesionárom ako súkromným subjektom, upravený výhradne v koncesnej zmluve, 
pričom súkromný subjekt podľa podmienok koncesnej zmluvy zabezpečí financovanie, 
výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku alebo údržbu koncesného majetku.“    
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne teda v danom prípade nemalo so spoločnosťou MADRIS 
s.r.o., Dunajská Streda uzatvoriť zmluvu o výpožičke, ale malo postupovať podľa vyššie 
citovaných právnych predpisov, teda postupom, ktorého výsledkom by bolo uzatvorenie 
koncesnej zmluvy.“ 
 
S názorom prokurátorky sa právne oddelenie nestotožňujeme z nasledovných dôvodov: 

- Pri schvaľovaní zámeru predaja nehnuteľností pre spoločnosť MADRIS s.r.o. 
(uznesenie č. 1597/2014) zriadenie kontajnerového stanovišťa bolo jednou 
podmienkou predaja nehnuteľností, ktorá podmienka bola súčasne zakotvená aj v čl. 
III. ods. 1 písm. e) kúpnej zmluvy zo dňa 08.07.2014, 

- Spoločnosť MADRIS s.r.o. podala žiadosť o výpožičku pozemku za účelom splnenia 
jednej z podmienok, ktoré schválilo MsZ pri predaji nehnuteľností, 
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- Koncesný majetok je taký majetok mesta, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za 
podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných 
prác alebo na poskytnutie služby. Realizácia koncesie (projektu verejno-súkromného 
partnerstva) predpokladá, že koncesionár bude počas koncesnej lehoty koncesný 
majetok užívať a brať z neho úžitky (ius utendi et fruendi).  Užívací vzťah oprávňuje 
súkromného partnera – koncesionára k užívaniu majetku obce v rozsahu práv 
a povinností stanovených v zmluve. Koncesionár za splnenie predmetu koncesie 
poberá úžitky z predmetu koncesie.  

- Spoločnosť MADRIS s.r.o. prevzala do výpožičky pozemok mesta za účelom 
premiestnenia kontajnerového stanovišťa ako náhradné miesto pre kontajnery s tým, 
že na vlastné náklady vybuduje stavbu - stanovište. Spoločnosť nemala žiadne úžitky                      
z  užívania vypožičaného pozemku mesta za účelom zriadenia kontajnerového 
stanovišťa, práve naopak vykonala investíciu na svoje náklady, ktorá po ukončení doby 
výpožičky bez finančnej náhrady prechádza  do vlastníctva mesta.  

- Podľa § 15 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní protiplnením za stavebné práce, 
ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas 
alebo toto právo spojené s peňažným plnením. Žiadna z týchto podmienok nie je 
splnená, t.j. absentuje akékoľvek protiplnenie za stavebné práce vykonané 
spoločnosťou, z uvedeného dôvodu nemohla byť uzavretá koncesná zmluva so 
spoločnosťou MADRIS s.r.o..  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené právne oddelenie navrhuje up ozorneniu prokurátora 
v časti 1) vyhovie ť a v časti 2) nevyhovie ť.   

 
Po podpísaní uznesenia primátorom mesta bude ihneď vydaný príkaz primátora v súvislosti 
s prijatými opatreniami. 
 
I. Némethová  - ..... pred nás sa dostalo upozornenie prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 zo 
dňa 28.04.2016. V tomto upozornení prokurátor poukazuje na uznesenie č. 1638/2014 
schválené mestským zastupiteľstvom, ktorého schválením MZ porušilo ustanovenia zákona 
č. 369/1990 Zb. o majetku obcí. Tu sa jednalo o predaj pozemku v prospech obchodnej 
spoločnosti MADRIS s.r.o.. V tomto prijatom uznesení nebolo jednoznačne napísaní na 
akom mieste mala byť plánovaná časť stavby umiestnená, ktorá bude slúžiť ako sklad 
kontajnerového stanovišťa, respektíve poukazuje ešte na to, že nebolo presne uvedené to, 
že v ktorej časti uznesenia je toto zapracované. Druhá časť upozornenia sa týka tak isto 
totožného záujemcu, obchodnej spoločnosti MADRIS s.r.o., kde bola so spoločnosťou 
uzatvorená zmluva o výpožičke pozemku, kde si napokon vyriešila spoločnosť umiestnenie 
kontajnerov, ako na náhradnom pozemku. Avšak to riešenie, ktoré vtedy MZ prijalo, 
respektíve návrh, ktorý predložil úrad, teda uzatvorenie zmluvy o výpožičke podľa 
prokurátora nie je dobrá forma. Prokuratúra navrhovala to, že v tomto prípade sa mala na 
prenájom a vybudovanie samotného stanovišťa uzatvoriť koncesná zmluva. Úrad preveril 
tieto dve upozornenia a svoje stanovisko voči prokuratúre sformoval v troch alternatívach. 
V prvej vyhovie upozorneniu prokurátora v tom, že prokurátor namietal voči tomu, že 
uznesenie, ktoré je prijaté, nie je zrozumiteľné. Respektíve je nachystaný aj ďalší návrh, aby 
nasledujúce uznesenia boli zrozumiteľné a boli formulované v súlade so zákonom. Druhej 
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časti upozornenia, teda uzatvorenie koncesnej zmluvy nedoporučujeme vyhovieť, nakoľko 
koncesná zmluva je o celkom inom. V tom prípade, keď mesto uzatvorí takýto druh zmluvy, 
tak realizátor musí v nejakej forme poskytnúť späť nejaké služby, čo vlastne môžu byť 
finančné alebo nejaké iné služby. Avšak v tomto prípade, keď vybudoval jedno kontajnerové 
stanovište, nepadla reč o žiadnej takejto návratnosti, preto na základe toho doporučujeme 
ponechať schválené a platné uznesenie na základe pôvodnej žiadosti o výpožičke pozemku, 
na základe ktorej žiadateľ aj pôvodne žiadal. Teda tejto časti upozornenia nedoporučujeme 
vyhovieť. V druhej alternatíve figuruje tá verzia, ktorou mestské zastupiteľstvo vyhovuje 
obidvom častiam, a v budúcnosti budeme uzatvárať zmluvy takou formou, ako to navrhuje 
prokurátor. Tretia alternatíva je sformulovaná tak, že nevyhovujeme ani jednej časti 
upozornenia prokurátora. Prerokovala to aj Rada, ktorá doporučuje schváliť Alternatívu č. 1. 
B. Keszegh  – ďakujem za predloženie materiálu. Otváram diskusiu v spojitosti 
s predloženým materiálom. Prosím zahláste sa. Pani poslankyňa sa hlási do diskusie? 
V poriadku, tak uzatváram možnosť ďalšieho prihlásenia sa a slovo má pán poslanec Glič.   
K. Gli č – prosím vás, ja som sa len preto prihlásil, aby som spomenul poslancom, a oznámil 
tým poslancom, ktorí tu vtedy neboli, že možno je to aj v materiáloch, že toto uznesenie keby 
sme vtedy takto neprijali, tak v podstate by sme ohrozili podpísanie zmluvy a vďaka tejto 
zmluve je vybudovaný jeden kľúčový chodník na Eötvösovej ulici, medzi obchodným domom  
WigWam a Billou. Ja si myslím, a ešte jedna vec mi tu vadí, v tom prvom bode, že ja mám 
rád, keď prokurátor napadne nejaký paragraf, že došlo k porušeniu nejakého §-u v zákone, 
ale dnes sa mi už druhý krát stalo to, že nevidím tu žiadny §, ktorý by bol porušený. Možno 
všeobecne je len povedané, že sme porušili zákon o obecnom zriadení. Takže ja osobne by 
som asi hlasoval za návrh – alternatívu č. 3. Ale ešte raz zdôrazňujem, že v tom čase, keď 
sme odsúhlasovali to uznesenie, bola taká situácia, že možno ani nebola iná možnosť, ako 
prijať to uznesenie, aby sme dospeli k tomu záveru, že ten chodník je vybudovaný. A ten 
chodník je dôležitý z bezpečnostného hľadiska. To bola len otázka času, kedy tam môže 
dôjsť k nejakej ťažkej havárii. Takže toľko som chcel povedať, ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Éva Hortai.  
É. Hortai  – ďakujem za slovo.  V úvode by som vám chcela pripomenúť, že mesto, ako 
samospráva, má dve orgány, pána primátora a mestské zastupiteľstvo. V zákone je 
stanovené, že kedy ktorý orgán bude konať. Je to presne dané, že v ktorých prípadoch 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo, a sú veci, v ktorých prípadoch rozhodovanie patrí do 
pôsobnosti pána primátora. Napr. vedenie úradu a jeho fungovanie. Podľa predloženého 
materiálu prokuratúra upozorňuje na to, že uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne 
č. 1638/2014 k žiadosti o predaj pozemku, v ktorej žiadosti zaviazali žiadateľa k tomu, aby 
kupujúci na vlastné náklady vybudoval kontajnerové stanovište ako náhradné miesto pre 
kontajnery, pričom z prijatého uznesenia MsZ nie je zistiteľné, na akom mieste malo byť 
plánované kontajnerové stanovište umiestnené, ale dodatočne určené mestským úradom. 
Toto považovala prokuratúra za protizákonné, že je to v rozpore so zákonom, 
a konštatovala, že uznesenie je nezrozumiteľné, zmätočné, neurčité a nebolo dostatočne 
konkrétne. Tento návrh na uznesenie pripravil mestský úrad. V návrhu na uznesenie – v 
Alternatíve č. 1 je uvedené, že mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta prijať 
opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa v upozornení zistené nedostatky v budúcej činnosti MsZ 
v Komárne nevyskytnú, najmä opatrenia, ktoré zabezpečia, že Mestské zastupiteľstvo bude 
prijímať uznesenia, z ktorých bude zistiteľný ich obsah, teda s jasným a určitým znením tak, 
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aby nevzbudzovali akékoľvek pochybnosti o ich obsahu. Toto nie je v súlade so zákonom, 
nakoľko pán primátor nehlasuje, on nie je poslancom. Avšak pán primátor vedie úrad, ktorý 
pripravuje návrhy na uznesenia. Čiže návrh na uznesenie v bode C/ navrhujem upresni ť 
tak,  aby pán primátor bol požiadaný prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa v upozornení 
zistené nedostatky v budúcej činnosti MsZ v Komárne nevyskytnú, najmä opatrenia, ktoré 
zabezpečí Mestský úrad, nako ľko bude pripravova ť a predklada ť návrhy uznesení s 
jasným a určitým znením tak, aby nevzbudzovali akékoľvek pochybnosti o ich obsahu. Toto 
je môj pozmeňujúci návrh, o ktorom žiadam hlasovať.  
B. Keszegh  – ďakujem. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh. Pán Dávid Kovács má faktickú 
poznámku, nech sa páči.  
D. Kovács  – Ďakujem za slovo. Ja budem stručný. Súhlasím s pani poslankyňou Hortai, že 
mestský úrad má za úlohu, aby návrhy na uznesenia boli dobre pripravené. Ja som už dostal 
viackrát za to, že prečo kritizujem prácu mestského úradu,  ale zase tu máme jeden prípad - 
upozornenie prokurátora, z ktorého mi vyplýva, a ja nie som právnikom, že zase nebol 
materiál dostatočne pripravený a vypracovaný. Sme ľudia, a každý človek robí chyby. Ja by 
som chcel k tomu len povedať, aby ma mestský úrad nepozýval na stretnutia z dôvodu, že 
my chce porozprávať, ako robia svoju prácu, ale aby sme takýmto prípadom predišli. 
Ďakujem pekne. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Poprosím pani poslankyňu Évu Hortai, aby svoj pozmeňujúci 
návrh odovzdala v písomnej forme. Ak som dobre pochopil, navrhuje zmeniť návrh na 
uznesenie - alternatívu č. 1 v bode C/. Budeme hlasovať o návrhu – alternatíva č. 1, a ak to 
nebude prijatá, budeme pokračovať s ďalšími alternatívami. Poprosím pani poslankyňu, aby 
zopakovala nahlas zmenu, ktorú navrhuje v bode C/.  
É. Hortai  – takže môj pozmeňujúci návrh sa týka alternatívy č. 1, kde celý bod C/ navrhujem 
zmeniť nasledovne: žiada primátora mesta, Ing. László Stubendeka, prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že sa v upozornení zistené nedostatky v budúcej činnosti MsZ v Komárne 
nevyskytnú, najmä opatrenia, ktoré zabezpečia, že Mestský úrad bude pripravovať a 
predkladať návrhy uznesenia… a odtiaľto už zostáva text nezmenený ako v pôvodnom 
návrhu na uznesenie, čiže ... s jasným a určitým znením tak, aby nevzbudzovali akékoľvek 
pochybnosti o ich obsahu. 
B. Keszegh – ďakujem. Poprosím hlasovať... 
 
/Výsledok hlasovania č.  9/: 
Alternatíva č. 1 - Návrh na uznesenie k upozorneniu prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 
pod ľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších pr edpisov na 
porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a iné + Pozme ňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Évy Hortai 
v bode C/ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  660/2016)  
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Prijaté uznesenie:  
 

/2016 
uznesenie  

k upozorneniu prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 pod ľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov na poruš enie niektorých ustanovení                   
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h predpisov a iné  

s pozme ňujúcim návrhom pani poslankyne JUDr. Évy Hortai 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/    berie na vedomie 

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 23/16/4401-11 zo dňa 
28.04.2016, doručené dňa 03.05.2016 podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých ustanovení 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné  

 
B/  upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 23/16/4401-11 zo dňa 

28.04.2016, doručené dňa 03.05.2016 podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých ustanovení 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné  

 
1)  vyhovuje  

 
v časti 1) Porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení       
neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 

 
2) nevyhovuje  

 
v časti 2) Porušenie ustanovenia § 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) v spojení s § 15 
odsek 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení platnom ku dňu prijatia uznesenia (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní v znení platnom v rozhodnom čase“),  

 
C/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora  mesta K omárno 
 

prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa v upozornení zistené nedostatky v budúcej 
činnosti MsZ v Komárne nevyskytnú, najmä opatrenia, ktoré zabezpečí MsÚ, nakoľko 
bude pripravovať a predkladať návrhy uznesení s jasným a určitým znením tak, aby 
nevzbudzovali akékoľvek pochybnosti o ich obsahu. 

 
   Termín: ihneď po podpísaní uznesenia primátorom 

 
 
B. Keszegh – návrh je prijatý, tým ostatné alternatívy sú bezpredmetné. Pokračujeme 
s bodom č. 7 - Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
Zariadenia pre seniorov, nakoľko bod č. 6 - Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície 
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v Komárne budeme prerokovať až v prítomnosti pána primátora. Poprosím pani vedúcu, aby 
predložila tento materiál... 
 
 
K bodu č. 6 -  Návrh na odvolanie ná čelníka Mestskej polície v Komárne    
Predkladate ľ: Ing. Stubendek László 
 
Bod bude prerokovaný až po príchode primátora mesta Komárno.  
 
 
K bodu č. 7 - Podmienky vyhlásenia výberového konania na ob sadenie funkcie 
riadite ľa  Zariadenia pre seniorov    TE-804/2016 
Predkladate ľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 654/2016 zo dňa 09.05.2016 podľa § 11 
ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
odvolalo Ing. Mgr. Zuzanu Hervayovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov, Špitálska 16, 945 01 Komárno (ďalej aj ako „Zariadenie“ s účinnosťou od 
10.05.2016 a súčasne poverilo Mgr. Jozefu Himlerovú s riadením Zariadenia od 10.05.2016 
až do úspešného ukončenia výberového konania na miesto riaditeľa zariadenia, najdlhšie 
však po dobu šiestich mesiacov odo dňa poverenia do funkcie. Súčasne primátor mesta bol 
požiadaný o vyhlásenie výberového konania do 31.05.2016 v súlade so zákonom č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na 
obsadenie miesta riaditeľa Zariadenia. 
Zariadenie pre seniorov, Špitálska 16, 945 01 Komárno (ďalej aj „Zariadenie“) je rozpočtovou 
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Riaditeľ Zariadenia je 
štatutárnym orgánom  zariadenia a vedúcim zamestnancom v zmysle zákona č.  552/2003              
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon             
č. 552/2003 Z.z.).  
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. „(1) Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý 
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto 
ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na 
základe výsledku výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis 12) ustanovuje aj iný 
spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie 
vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom“. 
 Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca sa overujú schopnosti a 
odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu 
povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca. 
Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím (§ 5 ods. 3 zákona č.  
552/2003 Z.z.). Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady výberová komisia pozve na výberové 
konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny 
výberového konania (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z.z.). Z uvedeného dôvodu sa navrhuje 
predpokladaný nástup do práce mesiac september 2016. 
V zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. „ (4) Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové 
konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Členov výberovej komisie pri 
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výberovom konaní na miesto štatutárneho orgánu vymenúva zriaďovateľ alebo zakladateľ. 
Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa alebo zakladateľa, členov výberovej komisie vymenuje 
orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. Výberová komisia má 
najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. 
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.“ 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov riaditeľa Zariadenia na návrh primátora vymenúva Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne. Výberové konanie slúži ako podklad pre primátora mesta na výber 
najvhodnejšieho uchádzača. 
 
Predložený návrh na uznesenie: 

Návrh na uznesenie  
k vyhláseniu výberového konania na obsadenie funkci e riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 K omárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A)  schva ľuje  
      podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre  
      seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia 
 
B) schva ľuje  
 
       výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre  
      seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno v nasledovnom zložení: 
 

1. ………………………, predseda 
2. ....……………………, člen  
3. ....……………………, člen 
4. ....……………………, člen 
5. ....……………………, člen 
6. ....……………………, člen 
7. ....……………………, člen 

 
C)   žiada 
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komár no 
 

a) zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na 
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a  v regionálnej tlači, 

b) o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,  
       Termín: 31.05.2016 

 
D)   žiada 
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komár no 
   

a) vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania  
               na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, Komárno 

b) predložiť výsledok výberového konania  Mestskému zastupiteľstvu v Komárne  
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Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom   
              ukončení výberového konania 

 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadeni e funkcie riadite ľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 

 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov z toho v riadiacej činnosti minimálne 2 roky 
 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, 

 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti 
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 

 
I. Némethová  - ... mestský úrad pripravil podmienky vyhlásenia výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, ktoré budú prílohou uznesenia 
k vyhláseniu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Tieto podmienky môže 
mestské zastupiteľstvo zmeniť. Taktiež bude potrebné navrhnúť mená do výberovej komisii 
pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov.  
 
I. Andruskó  – mám pozme ňujúci návrh,  ktorý odovzdávam aj písomnej forme. 
Kvalifika čné predpoklady navrhujem zmeniť tak, že v druhej odrážke bude len  „prax min 
5 rokov“, a ostatné časti textu „z toho v riadiacej činnosti minimálne 2 roky“ navrhujem 
vymaza ť. V kritériách pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania – v druhej 
odrážke odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti – navrhujem 
necha ť len „odbornú zdatnos ť“, text ďalej navrhujem vymaza ť. Ohľadom zloženia 
výberovej komisie za predsedu komisie navrhujem pána Mgr. György Bat tu, a za členov 
komisie pána MUDr. Antona Mareka, Ing. Petra Korpás a a pani Evu Ipóthovú, bývalú 
riaditeľku tohto zariadenia.  
F. Rajko  – tento návrh ja neviem prijať. Mám dva pozme ňujúce návrhy . Prvý sa týka druhej 
časti podmienok - Požiadavky a iné kritéria, ktoré navrhujem rozšíri ť o ďalšiu odrážku  
s textom „predloži ť preferencie z predchádzajúceho zamestnania“.   Môj druhý 
pozmeňujúci návrh sa týka Kritérií pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania, kde 
navrhujem prida ť štvrtú odrážku s textom „ku kvalitnému spracovaniu  návrhu MsÚ 
zabezpečí termíny osobnej návštevy zariadenia pre uchádza čov výberového konania“.  
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Do výberového konania navrhujem pána Mgr. Juraja Murányiho , ktorý je riaditeľom 
Zariadenia pre seniorov v Kolárove už 3 roky.  
 
O 16:53 hod. prišiel pán primátor mesta, pán vicepr imátor PhDr. Imre Knirs a pán 
prednosta Mgr. Tomáš Fekete.  
 
O. Gajdáč – ja by som mal k tomu jeden pozme ňujúci návrh . Týka sa Požiadavky a iné 
kritériá, a to posledná odrážka – ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom 
a písmom. Pokiaľ by tam takáto požiadavka bola, to znamená, že nemá iný šancu, len taký, 
ktorý maturoval z maďarského jazyka. Môj pozme ňujúci návrh je, aby táto odrážka znela  
„ovládanie slovenského a ma ďarského jazyka slovom a písmom, a ovládanie 
maďarského jazyka“. To znamená, áno, nech vie po maďarsky, ale nemusí ovládať aj 
písmo. Na komunikáciu s klientmi je to absolútne postačujúce.  
D. Kovács  - ... do výberovej komisie navrhujem pani poslankyňu JUDr. Margit Keszegh , 
a nakoľko už tu odznelo viac mien, ako máme stanovené počet členov komisie, mám 
procedurálny návrh. Navrhujem o každom návrhu na člena hlasova ť po jednom zvláš ť.  
K. Less  – ... do komisie navrhujem pána Tibora Pinta . Taktiež mám jeden pozme ňujúci  
alebo poslanecký návrh . Týka sa to Kritérií pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania, 
kde navrhujem doplniť podmienku, že „poslanci, ktorí sú osobne, alebo prostredníctvom 
rodinných príslušníkov zainteresovaní, sú povinní t úto skuto čnos ť deklarova ť 
a odmietnu ť vlastnú nomináciu do výberovej komisie. Do výberov ej komisie 
nenavrhnú ť osoby, ktorí boli členmi predchádzajúcej komisie.“ 
M. Keszegh – ... mám pozme ňujúci návrh  ... Pri kvalifika čných predpokladoch  máme 
podmienku vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou. Časť textu - zameranie ekonomické alebo sociálna práca výhodou -  
navrhujem preloži ť do Kritérií pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania ako 
štvrtú odrážku - zameranie ekonomické a sociálne.  
 
B. Keszegh  – ... k zloženiu výberovej komisie by som ešte chcel dodať, že zo strany úradu 
navrhujem do komisie pani Jarmilu Pagá čovú , ktorú deleguje pán primátor, a Zitu 
Adamovú.   
 
E. Hortai – ...najprv by sme mali rozhodovať o zložení výberovej komisie, a až potom 
o návrhu na uznesenie...  
B. Keszegh  – v poriadku, najprv budeme riešiť personálne otázky. Odznelo tu 9 mien, 
komisia má byť sedemčlenná. Taktiež v komisii by mali mať zastúpenie zamestnanci 
zariadenia. Podľa počtu hlasov doplníme členov komisie. V prípade, ak by na 7. mieste mali 
navrhované osoby rovnaký počet, tak sa rozhodne ďalším hlasovaním. Každý súhlasí 
s týmto procesom? Pán poslanec mal procedurálny návrh, aby sme o členov komisie 
hlasovali po jednom. Kto podporuje tento procedurálny návrh? Prosím hlasovať 
o procedurálnom návrhu, že o členov výberovej komisie budeme hlasovať zvlášť, po jednom.  
 
/Výsledok hlasovania č.  10/: 
Procedurálny návrh pána poslanca Kovács Dávida, aby  sme hlasovali o členov 
výberovej komisie zvláš ť, po jednom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
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Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
B. Keszegh  – teraz budeme hlasovať o navrhovaných členov do výberovej komisie. Prvý 
návrh prišiel od pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa. Prosím hlasovať.  
 
 
/Výsledok hlasovania č.  11/: 
Za predsedu - Mgr. Batta György 
19-0-2-0 
 
/Výsledok hlasovania č.  12/: 
Člen – MUDr. Anton Marek 
8-3-7-3 
 
/Výsledok hlasovania č.  13/: 
Člen – Ing. Péter Korpás  
18-0-2-1 
 
/Výsledok hlasovania č.  14/: 
Člen - Éva Ipóthová  
17-0-3-1 
 
/Výsledok hlasovania č.  15/: 
Člen – Mgr. Juraj Murányi (Kolárovo) 
5-2-14-0 
 
/Výsledok hlasovania č.  16/: 
Člen – JUDr. Margit Keszegh  
15-0-5-1 
 
/Výsledok hlasovania č.  17/: 
Člen - Tibor Pint 
6-0-12-3 
 
/Výsledok hlasovania č.  18/: 
Člen - Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová   
7-0-9-5 - ERROR - vysvetlenie osoby Ing. Mgr. Jarmily Pagá čovej   
 
/Výsledok hlasovania č.  19/: 
Člen  -  Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová  
8-0-12-1 
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/Výsledok hlasovania č.  20/: 
Člen - Ing. Mgr. Zita Adamová 
12–0-6–3 
 
B. Keszegh  – prosíme pani vedúcu Zariadenia pre seniorov Komárne, pani Himlerovú, aby 
navrhla zamestnanca, ktorý bude zastupovať zariadenie vo výberovej komisii.  
pani Himlerová  – ... navrhujem pani Editu Bekeovú (opatrovateľka) alebo pána Ing. 
Ladislava Čavojského (administratívny pracovník). Ospravedlňujem sa, ale nevedela som 
o tom, že budete odo mňa žiadať meno do tejto výberovej komisie... Ak dovolíte, za člena 
výberovej komisie navrhujem zástupcu zamestnancov, pána Čavojského.  
I. Andruskó  – pán prednosta, chcel by som sa spýtať, že ako pripravilo mesto tento materiál 
na dnešné rokovanie? Už tu dohadujeme viac ako pol hodinu. Prečo to nebolo riadne 
pripravené? Vyžadujeme tu mená od pani riaditeľky na poslednú chvíľu, aj keď to nemá 
odkonzultované. Prosím uviesť do zápisnice, že tento materiál nebol riadne pripravený ani 
napriek tomu, že mestský úrad mal na to jeden mesiac. Je to chyba pána primátora 
a mestského úradu.  
 
pani Himlerová  – pán Ing. Čavojský my telefonicky potvrdil, že prijme členstvo vo výberovej 
komisii.. 
 
/Výsledok hlasovania č.  21/: 
Člen - Ing. Ladislav Čavojský 
13-0-4-4 
 
B. Keszegh  – takže zoznam členov výberovej komisie bude nasledovný: Mgr. György Batta, 
Ing. Peter Korpás, Eva Ipóth, JUDr. Margit Keszegh, Ing. Ladislav Čavojský, Ing. Mgr. Zita 
Adamová. O siedme miesto budeme hlasovať aj v druhom kole. Máme tu dve mená: Ing. 
Mgr. Jarmila Pagáčová a MUDr. Anton Marek. Prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  22/: 
Člen – Ing. Mgr. Jarmila Pagáčova – 2. kolo 
7-0-12-2 
 
/Výsledok hlasovania č.  23/: 
Člen – MUDr. Marek Anton –  2. kolo  
11-3-4-3 
 
B. Keszegh  – výsledok hlasovania – predseda výberovej komisie: Mgr. György Batta. 
Členovia komisie: Ing. Peter Korpás, Eva Ipóthová, JUDr. Margit Keszegh, Ing. Ladislav 
Čavojský, Ing. Mgr. Zita Adamová a MUDr. Anton Marek. Pokračujeme ďalej 
s pozmeňujúcimi návrhmi, v takom poradí, ako boli predložené:  
 
/Výsledok hlasovania č.  24/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – v k valifika čných 
predpokladoch text „prax minimálne 5 rokov z toho v  riadiacej činnosti minimálne 2 
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roky“ nahradi ť textom „prax minimálne 5 rokov“, a v Kritériách pr i rozhodovaní 
o víťazovi výberového konania: druhá odrážka -  ostane l en „odborná zdatnos ť“.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 3  
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
s pozme ňujúcim návrhom pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 

 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov z toho v riadiacej činnosti minimálne 2 roky 
 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, 

 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti 
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  25/: 
pozmeňujúci návrh pán poslanca Ing. Františka Rajkóa -  V  časti Požiadavky a iné  
kritéra prida ť 9. odrážku:  „predloži ť preferencie z predchádzajúceho zamestnania“.   
Kritérií pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania, kde navrhujem prida ť štvrtú 
odrážku s textom „ku kvalitnému spracovaniu návrhu MsÚ zabezpečí termíny osobnej 
návštevy zariadenia pre uchádza čov výberového konania“.  
 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 9  
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Proti: 3  
Zdržal sa:  6 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý: 
 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
s pozme ňujúcim návrhom pána poslanca Ing. Františka Rajkóa 

 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov  
 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, 
- predložiť preferencie z predchádzajúceho zamestnania 

 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť  
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  26/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Františka Rajkóa – v  časti Kritéria pri 
rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania prida ť 4. odrážku s textom: „ku 
kvalitnému spracovaniu návrhu MsÚ zabezpe čí termíny osobnej návštevy zariadenia 
pre uchádza čov výberového konania“  
 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa:  14 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý: 
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Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
s pozme ňujúcim návrhom pána poslanca Ing. Františka Rajkóa 

 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov  
 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, 

 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť  
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  
- ku kvalitnému spracovaniu návrhu MsÚ zabezpečí termíny osobnej návštevy 

zariadenia pre uchádzačov výberového konania 
 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  27/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Ondreja Gajdá ča -  v časti Požiadavky a iné 
kritériá, posledná odrážka bude znie ť: „ovládanie slovenského a ma ďarského jazyka 
slovom a písmom, a ovládanie ma ďarského jazyka“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  21 
Za: 12 
Proti:1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
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s pozme ňujúcim návrhom pána poslanca Ing. Ondreja Gajdá ča 
 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov  
 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, a ovládanie 

maďarského jazyka 
 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť  
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  28/: 
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Margit Keszegh -  podmienku 
vysokoškolské vzdelanie druhého stup ňa – „zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou“ preloži ť do časti Kritéria pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového 
konania ako štvrtú odrážku:“ – zameranie ekonomické  a sociálne“.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  21 
Za: 19 
Proti:0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý: 
 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.   /2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
s pozme ňujúcim návrhom pani poslankyne JUDr. Margit Keszegh  

 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – zameranie ekonomické alebo sociálna 
práca výhodou 

- prax minimálne 5 rokov  
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Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, a ovládanie 

maďarského jazyka 
 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť  
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  
- zameranie ekonomické a sociálne. 

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  29/: 
poslanecký návrh pána Mgr. Karola Lessa - k Podmien kam na vyhlásenie výberového 
konania na obsadenie funkcie riadite ľa, Zariadenia pre seniorov – povinnos ť 
deklarovania zainteresovanosti, a v prípade zainter esovanosti odmietnu ť vlastnú 
nomináciu do výberovej komisie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  661/2016)  
 

661/2016 
uznesenie  

k poslaneckému návrhu Mgr. Károlya Lessa  
k Podmienkam na vyhlásenie výberového konania na ob sadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 K omárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada, 
 
aby poslanci, ktorí sú osobne, alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov zainteresovaní, 
sú povinní túto skutočnosť deklarovať a odmietnuť vlastnú nomináciu do výberovej komisie. 
Do výberovej komisie nenavrhnúť osoby, ktorí boli členmi predchádzajúcej komisie.  
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B. Keszegh  – poslanecký návrh nebol prijatý. Teraz prosím hlasovať o celom uznesení, 
s prijatými menami členov do výberovej komisie spolu s prílohou (Podmienky na vyhlásenie 
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov). 
 
/Výsledok hlasovania č.  30/:   
Návrh na uznesenie k vyhláseniu výberového konania na obsadenie funkcie riadite ľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 K omárno + mená do výberovej 
komisie + príloha  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  662/2016)  
 
Schválené uznesenie: 

662/2016 
uznesenie 

k vyhláseniu výberového konania na obsadenie funkci e riadite ľa 
Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 K omárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje  
  

podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia 
pre seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia, 

 
B/  schva ľuje  
  

výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre 
seniorov, Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno v nasledovnom zložení: 

 
1. Mgr. György Batta, predseda 
2. Ing. Peter Korpás, člen  
3. Éva Ipóthová, člen 
4. JUDr. Margit Keszegh, člen 
5. Ing. Ladislav Čavojský, člen 
6. Ing. Mgr. Adamová Zita, člen 
7. MUDr. Anton Marek, člen, 

 
C)    žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 

a) zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na 
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači, 

b) o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia,  
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Termín: 31.05.2016 
 
D)    žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
   

a) vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, Komárno,  

b) predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  
 

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom 
ukončení výberového konania 

 
Príloha č. 1 k uzneseniu č.  662/2016 
 

Podmienky vyhlásenia výberového konania  
na obsadenie funkcie riadite ľa 

Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Ko márno 
 
Kvalifika čné predpoklady   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
- prax minimálne 5 rokov  

 
Požiadavky a iné  kritéria: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- bezúhonnosť 
- znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 
- vypracovanie návrhu koncepcie riadenia Zariadenia pre seniorov 
- znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excell 
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, a ovládanie 

maďarského jazyka 
 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti  
- odborná zdatnosť  
- návrh vlastnej koncepcie riadenia zariadenia  
- zameranie ekonomické a sociálne. 

 
Predpokladaný termín nástupu do práce : mesiac september 2016 
 
 
O 1745 hod pán viceprimátor Mg. Béla Keszegh nariadil pre stávku. Pokra čovanie o 18 13 
hod.. 
 
L. Stubendek  – zasadnutie pokračujeme podľa prijatého programu. Chcel by som 
poďakovať pánovi viceprimátorovi, že kým sme my boli v Bratislave, viedol dnešné 
zasadnutie. Pokračujeme s programovým bodom č. 6 – Návrh na odvolanie náčelníka 
Mestskej polície... 
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K bodu č. 6 -  Návrh na odvolanie ná čelníka Mestskej polície v Komárne    
Predkladate ľ: Ing. Stubendek László 
 
1)  Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne  TE-793/2016 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 306/1997 s účinnosťou od 
01.02.1997 Ľudovít Rozsnyó bol menovaný za náčelníka Mestskej polície v Komárne. 
Dňa 21.04.2016 primátorovi mesta bola doručená žiadosť Ľudovíta Rozsnyó o skončenie 
pracovného pomeru dohodou, ktorou súčasne požiadal o odvolanie z funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Komárne ku dňu 31.05.2016. Svoju žiadosť odôvodnil odchodom do 
starobného dôchodku.   
Listom č. 45578/49210/OOP/2016 bolo Ľudovítovi Rozsnyó oznámené,  že zamestnávateľ 
súhlasí so skončením pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.05.2016 za podmienky, že 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne ho odvolá z funkcie náčelníka MsP. Súčasne mu bolo 
oznámené, že jeho žiadosť bude predložená na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva,  nakoľko odvolanie z funkcie náčelníka MsP je podľa § 2 ods. 3 zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v kompetencii mestského 
zastupiteľstva. 
Dňa 22.04.2016 bola podpísaná Dohoda o skončení pracovného pomeru medzi 
zamestnávateľom Mestom Komárno a zamestnancom Ľudovítom Rozsnyó. 
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské  
zastupiteľstvo. 
Podľa platného Štatútu Mestskej polície v Komárne, prílohou č.2 ktorej je štruktúra Mestskej 
polície v Komárne, schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne uznesením č. 406/2015, 
je zriadená funkcia stáleho zástupcu náčelníka. Po uvoľnení funkcie náčelníka MsP túto 
funkciu bude zastupovať stály zástupca náčelníka, Alexander Tóth do obsadenia funkcie 
náčelníka MsP po úspešnom vykonaní výberového konania na uvedenú funkciu.  
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 
orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, 
u ktorého to určil pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania. 
Nakoľko funkcia náčelníka MsP nie je uvedené v pracovnom poriadku ako vedúceho 
zamestnanca, nie je obligatórne vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie 
náčelníka MsP Komárno. Avšak z dôvodu transparentnosti, objektívnosti a odbornosti sa 
doporučuje vyhlásiť výberové konanie v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. a zákonom č. 
564/1991 Zb. 
 
Predložený návrh na uznesenie:  
 

Návrh na uznesenie 
k žiadosti Ľudovíta Rozsnyó zo d ňa 20.04.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
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A)   berie na vedomie 

1)  Žiadosť Ľudovíta Rozsnyó, náčelníka Mestskej polície Komárno o skončenie 
pracovného pomeru dohodou zo dňa 20.04.2016 ku dňu 31.05.2016, 

2)    Dohodu o skončení pracovného pomeru zo dňa 22.04.2016, 

B)    odvoláva 
        na návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta  
 

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov Ľudovíta Rozsnyóa z funkcie náčelníka Mestskej polície Komárno s 
účinnosťou ku dňu 31.05.2016 

 
C/    poveruje  
        na návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta  
 

Alexandra Tótha, zástupcu náčelníka Mestskej polície v Komárne riadením Mestskej 
polície v Komárne s účinnosťou od 01.06.2016 až do úspešného ukončenia              
výberového konania na miesto náčelníka Mestskej polície v Komárne, najdlhšie však 
po dobu šiestich mesiacov odo dňa poverenia,   

 
D)    žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 
      vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom B) a C) tohto uznesenia 

 
E)    odporú ča 
       Ing. László Stubendekovi, primátorovi mesta Komárno 

 
vyhlásiť výberové konanie do 30.06.2016 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. 
o verejnom  záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta náčelníka  
Mestskej polície Komárno. 

 
 
L. Stubendek  – vážené zastupiteľstvo, máme pred sebou materiál - Návrh na odvolanie 
náčelníka Mestskej polície v Komárne. Náčelník mestskej polície, Ľudovít Rozsnyó 
odchádza do starobného dôchodku, preto odovzdal žiadosť o skončenie pracovného pomeru 
dohodou, ktorou súčasne požiadal o odvolanie z funkcie náčelníka Mestskej polície 
v Komárne ku dňu 31.05.2016. Vzhľadom na to, že do funkcie ho vymenovalo mestské 
zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo musí túto informáciu brať na vedomie a prijať to. 
Vzhľadom na zákon o obecnej polícii, citujem: náčelníka vymenúva kolektívny orgán (obecné 
zastupiteľstvo), preto sa jeho miesto neobsadzuje na základe výberového konania v zmysle 
ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme“. Na zasadnutí 
rady v záujme transparentnosti odznel návrh, aby bolo vyhlásené výberové konanie na 
obsadenie funkcie náčelníka MsP. Tu by som využil svoju právomoc, že meno osoby na 
obsadenie funkcie náčelníka navrhuje primátor mesta, ako predkladateľ materiálu by som 
návrh na uznesenie zmenil tak, že v bode A/ by som menoval náčelníka Mestskej  polície. 
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V prípade, že mestské zastupiteľstvo neprijme môj návrh, na obsadenie pozície náčelníka 
MsP bude vyhlásené výberové konanie. Máme pred sebou materiál, ktorý by som chcel 
upresniť podľa nasledovných: za A/ mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť 
Ľudovíta Rozsnyó, náčelníka MsP Komárno o skončenie pracovného pomeru dohodou zo 
dňa 20.4.2016 ku dňu 31.5.2016, a Dohodu o skončení pracovného pomeru zo dňa 
22.04.2016. Vzhľadom na to, že ho vymenovalo zastupiteľstvo, musí ho aj odvolať, čiže 
v bode B/ odvoláva na návrh primátora mesta podľa platných predpisov o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov Ľudovíta Rozsnyó z funkcie náčelníka Mestskej polície 
Komárno s účinnosťou ku dňu 31.05.2016. A tu by som chcel povedať môj návrh, a to podľa 
§2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, kde by som 
menoval osobu za náčelníka, o ktorom by mestské zastupiteľstvo malo hlasovať. Keď môj 
návrh na vymenovanie osoby za náčelníka Mestskej polície nebude prijatý, tak budeme 
pokračovať s možnosťou vyhlásenia výberového konania. Za náčelníka Mestskej polície 
navrhujem Alexandra Tótha, ktorý aj doteraz zastupo val náčelníka.    
 
I. Andruskó  – .... keď máme tu žiadosť na skončenie pracovného pomeru dohodu, prečo ho 
máme odvolať z funkcie? Ak niekto sa vzdá funkcie, prečo ho treba odvolať? Tu by som 
žiadal pomoc právnikov. To, že berieme na vedomie jeho žiadosť a dohodu o skončení 
pracovného pomeru, to je v poriadku, ale bod B/ - odvoláva - považujem za zbyto čné. 
Mám pozme ňujúci návrh. Bod B/ navrhujem vynecha ť.  Čo sa týka vymenovania osoby 
za náčelníka, pán primátor to má v právomoci, ale chcel by som navrhnúť, aby sme to 
rozdelili. Najprv by sme mali rozhodnúť o tom, že prijmeme žiadosť náčelníka o skončenie 
pracovného pomeru dohodou, a potom by sme hlasovali o tom, či návrh pána primátora za 
osobu náčelníka podporujeme alebo nie. Ohľadom bodu B/ - odvoláva, žiadam pomoc a 
vysvetlenie od právnikov.  
I. Némethová  – sám žiadateľ takto žiada, aby bol odvolaný z funkcie náčelníka a navrhuje 
skončenie pracovného pomeru dohodu. Podľa Zákonníku práce takto je to jednoduchšie, 
a taktiež z hľadiska výpovednej lehoty.  
T. Varga  – ... dovoľte mi prečítať oficiálne stanovisko prezidenta Združenia náčelníkov 
mestských a obecných polícií, Jána Andrejka. „Funkcia náčelníkov je výnimkou o výkone 
prác vo verejnom záujme. Výberové konanie preto nie je podmienkou. Môže, ale nemusí 
byť.“  Dodá, že „Dôkazom je to, že združujeme 117 mestských, 48 obecných, 97 náčelníkov 
z celého Slovenska. Niektorí prešli výberovým konaním, iní nie.“ Podľa jeho slov v tomto 
smere najvyšším rozhodovacím orgánom je mestské zastupiteľstvo. „Je na poslancoch, či 
náčelníka vymenujú alebo nie. Všeobecne platí, že môžu, ale nemusia, a vypíšu výberové 
konanie náčelníka. Je to nad rámec zákona. Ak nie, nie je to nezákonné. Mestské 
zastupiteľstvo v tomto rozhoduje ako výberová komisia.“ Ďakujem.  
É. Hortai  – ...pán primátor pri nastúpení do svojej funkcie sľúbil, že z dôvodu 
transparentnosti, objektívnosti a odbornosti, aj keď vypísanie výberového konania na 
obsadenie funkcie nie je obligatórne, bude doporučovať vyhlásenie. Nepovažujem za dobré, 
že zmení doterajšie dobré zvyky a právomoc prevezme do svojich rúk...  
M. Keszegh  – ...chcela by som požiadať predkladateľa, aby svoj návrh rozšíril 
o poďakovanie ná čelníkovi za dlhoro čnú odvedenú prácu...  
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I. Andruskó - ... ak niekto odstúpi z funkcie, prečo ho treba odvolať? Prosím vysvetlenie, že 
na základe čoho je povinné mestské zastupiteľstvo odvolať z funkcie toho, ktorý odstúpil 
z funkcie a odišiel na vlastnú žiadosť. Toto je pre mňa nepochopiteľné. Ďakujem.  
T. Fekete  – vysvetlenie je jednoduché. V zákone č.  564/1991 Zb. o obecnej polícii v § 2 ods. 
3 je napísané, že náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné 
zastupiteľstvo. Taktiež vo svojej žiadosti on sám požiadal o odvolanie z funkcie náčelníka 
Mestskej polície, čo mestské zastupiteľstvo má schváliť s tým, že ho odvolá z funkcie.  
I. Andruskó  – áno, to je v poriadku, lebo ak by ho mestské zastupiteľstvo nechcelo za 
náčelníka, tak na základe tohto zákona by ho mohlo odvolať... 
O. Gajdáč – vážený pán primátor, vzhľadom na to, že pána Tótha všetci dosť dobre 
poznáme, a ja tvoj návrh podporujem. Myslím si, že je to najlepší návrh, aký mohol prísť. 
Som presvedčený, že má podporu takmer všetkých.  
 
 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol 
zmeniť proces hlasovania nebol podaný, návrh má časti A/ a B/, ku ktorým sme dostali aj 
právne vysvetlenie. Je tam uvedené, že mestské zastupiteľstvo ho odvoláva na základe 
žiadosti náčelníka. Takže mali by sme hlasovať o obidvoch bodoch, čiže o bodoch A/ a B/, 
tým, že na základe návrhu pani poslankyne Margit Keszegh by sme aj poďakovali za 
vykonanú prácu. Čiže aj poďakovanie by bolo súčasťou uznesenia. Ja ako predkladateľ 
materiálu tento jej návrh prijmem. Zároveň by som aj chcel poďakovať pánovi náčelníkovi 
Rozsnyóovi, ktorý je momentálne ešte vo funkcii, že dlhé desaťročia viedol mestskú políciu 
a udržal poriadok a disciplínu. Teraz keď sa rozhodol, že odíde do dôchodku, by som mu 
v mene všetkých chcel zapriať veľa zdravia, šťastia, a aby v rodinnom kruhu ešte prežil veľa 
šťastných a krásnych chvíľ. Na mestskom úrade bude vždy vítaný, a taktiež aj jeho rady 
budeme naďalej brať do úvahy. Vážené zastupiteľstvo, na základe vyhovenia žiadosti pánovi 
Ľudovíta Rózsnyóa, prosím hlasovať.  
 
Návrh na uznesenie po zmenách:  
 

/2016 
uznesenie 

k žiadosti Ľudovíta Rozsnyó zo d ňa 20.04.2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A)   berie na vedomie 
 

1) Žiadosť Ľudovíta Rozsnyó, náčelníka Mestskej polície Komárno o skončenie 
pracovného pomeru dohodou zo dňa 20.04.2016 ku dňu 31.05.2016, 

 
2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zo dňa 22.04.2016, 

 
B)    odvoláva 
        na návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
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podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov Ľudovíta Rozsnyóa z funkcie náčelníka Mestskej polície Komárno s 
účinnosťou ku dňu 31.05.2016, 

 
C/ vyslovuje 
 

poďakovanie za dlhoročnú odvedenú prácu v pozícii náčelníka Mestskej polície 
v Komárne, 

  
D)   žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 
      vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom B) a C/. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  31/: 
návrh na uznesenie k žiadosti Ľudovíta Rozsnyó zo d ňa 20.04.2016    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   663/2016) 
 
Schválené uznesenie:  

 
663/2016 

uznesenie 
k žiadosti Ľudovíta Rozsnyó zo d ňa 20.04.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A)   berie na vedomie 
 

3) Žiadosť Ľudovíta Rozsnyó, náčelníka Mestskej polície Komárno o skončenie 
pracovného pomeru dohodou zo dňa 20.04.2016 ku dňu 31.05.2016, 

 
4) Dohodu o skončení pracovného pomeru zo dňa 22.04.2016, 

 
B)    odvoláva 
        na návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov Ľudovíta Rozsnyóa z funkcie náčelníka Mestskej polície Komárno s 
účinnosťou ku dňu 31.05.2016, 

 
C/ vyslovuje 
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poďakovanie za dlhoročnú odvedenú prácu v pozícii náčelníka Mestskej polície 
v Komárne, 

  
D)   žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 
      vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom B) a C/. 
 
 
L. Stubendek – pokračujeme v hlasovaní. V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 
o výkone práce vo verejnom záujme navrhujem za náčelníka Mestskej polície v Komárne 
účinnosťou od 1. 6. 2016 pána Alexandra Tótha. Návrh na uznesenie bude znieť takto: 
mestské zastupiteľstvo vymenuje na návrh primátora Alexandra Tótha za náčelníka Mestskej 
polície v Komárne s účinnosťou od 01.06.2016. Ešte sa musíme spýtať pána Tótha, či 
funkciu prijme.  
A. Tóth  – ... funkciu prijmem, ďakujem... 
 
 
/Výsledok hlasovania č.   32/: 
návrh na uznesenie  k návrhu na vymenovanie ná čelníka Mestskej polície v Komárne 
- pána Alexandra Tótha 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  664/2016)  
 
Schválené uznesenie:  

664/2016 
uznesenie 

 k návrhu na vymenovanie ná čelníka Mestskej polície v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ vymenuje  

na návrh Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov Alexandra Tótha za náčelníka Mestskej polície v Komárne s účinnosťou od 
01.06.2016, 

 
B/   žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komá rno 
 
      vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/. 
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2)  Podmienky  vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej 
polície v Komárne    TE-805/2 
 
Bod 2) je bezpredmetná, nako ľko do funkcie ná čelníka Mestskej polície bol 
vymenovaný pán Alexander Tóth.  
 
 
K bodu č. 8 -  Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
Predkladate ľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta 
 

1) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno TE-801/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.    33/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia    665/2016)  
 

2) Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 
súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno TE-790/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  34/: 
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre ob chodnú verejnú sú ťaž 
o výsledku obchodnej verejnej sú ťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 583/2016 zo d ňa 17. februára 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   666/2016)  
 

3) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno TE-799/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  35/: 
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návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:6  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 667/2016)  
 

4) Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno TE-800/2016 

 
M. Keszegh – v bode D/ treba opravi ť dátum prezen čnej listiny . Je tam uvedený dátum 
3. septembra 2014.   Dátum treba opraviť.  
 
/Výsledok hlasovania č.  36/:    
Návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom  hnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  668/2016)  
 

5) Marina – alt spol. s r.o. - Žiadosť o predaj budovy  
 

Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
Predložený návrh na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie 
k predaju nebytovej budovy  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami 
a príslušenstvom, na parcele registra „C“ č. 3002, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, pre Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 18046541, so sídlom Platanová alej 
2435, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85/N, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 590/2016 zo dňa 11. februára a 17. februára 2016, 
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zverejnený dňa 25. februára 2016 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
B/ schva ľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

  1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
- predaj nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami 

a príslušenstvom, na parcele registra „C“ č. 3002, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, 

 
pre Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 18046541, so sídlom Platanová alej 2435,        
945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
nakoľko budova, ktorá je predmetom predaja sa nachádza na pozemku vo 
vlastníctve obchodnej spoločnosti,  
 

2.   kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty, zistenej znaleckým posudkom č. 
2/2016 zo dňa 20.01.2016, vypracovaného znalcom Ing. Tiborom Szabóom, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty 
nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, zaokrúhlene za 62.000,- eur, 

 
za nasledovných podmienok : 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške  
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. 
 

C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)  
 
/Výsledok hlasovania č.  37/:    
Návrh na uznesenie k predaju nebytovej budovy  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  669/2016)  
 
Schválené uznesenie: 
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669/2016 
uznesenie 

k predaju nebytovej budovy  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami 
a príslušenstvom, na parcele registra „C“ č. 3002, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, pre Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 18046541, so sídlom Platanová alej 
2435, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85/N, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 590/2016 zo dňa 11. februára a 17. februára 2016, 
zverejnený dňa 25. februára 2016 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
B/ schva ľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

  1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
- predaj nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami 

a príslušenstvom, na parcele registra „C“ č. 3002, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, 

 
pre Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 18046541, so sídlom Platanová alej 2435,        
945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
nakoľko budova, ktorá je predmetom predaja sa nachádza na pozemku vo 
vlastníctve obchodnej spoločnosti,  
 

2.   kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty, zistenej znaleckým posudkom č. 
2/2016 zo dňa 20.01.2016, vypracovaného znalcom Ing. Tiborom Szabóom, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty 
nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, zaokrúhlene za 62.000,- eur, 

 
za nasledovných podmienok : 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške  
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. 
 

C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
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7. Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Slovenskou 
správou ciest a Mestom Komárno 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 

 
/Výsledok hlasovania č.  38/: 
návrh na uznesenie k zámene nehnute ľností 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   670/2016)  
 

6) K.I.S. Finance a.s. - Žiadosť o predaj budovy TE-747/2016 
 
(Tento programový bod najprv bol vynechaný, nakoľko predaj bol schválený pre Marina – alt, 
spol. s r.o.. Neskôr sa mestské zastupiteľstvo vrátilo k tomuto programovému bodu, aby 
hlasovalo aj o neschválení predaja pre K.I.S. Finance a.s.) 
 
/Výsledok hlasovania č.  39/: 
návrh na uznesenie k predaju nebytovej budovy  (nes chva ľuje)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   671/2016)  
 

8. SIVA TRADE s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene   TE-588/2016 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  40/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  672/2016)  
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9. Skautský zbor č. 2 Móra Jókaiho Komárno – Žiadosť o prenájom nebytového 
priestoru TE-590/2016 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  41/: 
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 673/2016)  
 

10. Mgr. Michal Riszdorfer a Bc. Richard Riszdorfer – Žiadosť o prenájom pozemku   TE-
592/2016 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  42/: 
návrh   na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  674/2016)  
 

11. Slovak Telekom, a.s. – Žiadosť o prenájom pozemku 
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  43/: 
návrh na  uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  675/2016)  
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12. Ladislav Untermayer – Žiadosť o prenájom pozemku 
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  44/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   676/2016)  
 

13. Zámena pozemkov medzi spoločnosťou INTERCAD, s.r.o. a Mestom Komárno TE-
665/2016 

Na základe podnetu obyvateľa materiál vztiahnutý z rokovania.   
 

14. Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov "D-GYM" - Žiadosť o prenájom 
nebytového priestoru TE-666/2016 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  45/: 
Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového  priestoru  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   677/2016)  
 

15.  Ing. Ferdinand Molnár a Oľga Molnárová - Žiadosť o predaj pozemku TE-670/2016 
 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  46/: 
Návrh na uznesenie  k predaju pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
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návrh je prijatý ( č. uznesenia 678/2016)  
 

16. Erika Donovan, Patrik Paál, Jozef Paál - Žiadosť o zriadenia práva prechodu TE-
671/2016 

 
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č.  47/: 
Návrh na uznesenie  k predaju pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 6 
Návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 679/2016)  

17.  Anna Csollárová – Žiadosť o predaj pozemku TE-733/2016 
 
B. Szabó – ... musím povedať, že od tohto bodu Finančná komisia neprerokovala ostatné 
materiály v majetkoprávnych veciach, nakoľko bolo predložených toľko veľa materiálov, že 
ich komisia nestihla prerokovať. Nechcem tieto materiály stiahnuť z rokovania, ale ešte raz 
by som chcel zdôrazniť, že zasadnutia komisií by mali byť naplánované aj obsahovo tak, aby 
všetky materiály stihli prerokovať. Toľko predložených materiálov nie je možné prerokovať za 
jeden deň. 
M. Csintalan  – vážené zastupiteľstvo, chcel by som upriamiť pozornosť na to, že počnúc od 
tohto materiálu vo viacerých návrhoch, ktoré sú podobné žiadosti Eriky Donovan, Patrika 
Paála, Jozef Paála, je kúpna cena navrhovaná vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ.   
L. Stubendek  – ďakujem za informáciu. Pred hlasovaním prosím poslancov, aby sa 
prezentovali.  
 
Prezentácia  poslancov o 19:41 hod. :   17 poslanco v je prítomných.  
 
/Výsledok hlasovania č.   48/: 
návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 7 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  680/2016)  
 

18.  Ing. Vojtech Jasovský – Žiadosť o predaj pozemku TE-734/2016 
 
É. Hortai –  chcela by som vám prečítať niečo z rokovacieho poriadku. „Materiál, ktorý nebol 
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prejednaný v rade mestského zastupiteľstva alebo v príslušnej komisii, sa na základe 
oznámenia predsedu komisie alebo člena rady stiahne z rokovania bez diskusie.“  
L. Stubendek – hovoríme o 8. programovom bode. Ak som dobre informovaný rozvojová 
komisia prerokovala tieto materiály.... 
É. Hortai – finančná komisia ich neprerokovala.... 
K. Gli č - ... v Rade mestského zastupiteľstva boli prediskutované... 
M. Keszegh – nakoľko predseda finančnej komisie oznámil, že ostatné materiáli nestihol 
prerokovať, na základe rokovacieho poriadku tieto materiály musia byť stiahnuté z rokovania. 
Mala by som takú otázku na predsedu komisie, že prečo nezvolal ďalšie stretnutie finančnej 
komisie? Problém by sme mohli riešiť tým, že predseda finančnej komisie by zabezpečil 
nové stretnutie , kde by tieto materiály prerokovali do termínu ďalšieho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva... 
B. Szabó –  ... nie je to chyba finančnej komisie, že materiály boli predložené takýmto 
spôsobom. Medzi materiálmi sa nachádzajú aj také návrhy a žiadosti, ktoré boli podané 
v januári a vo februári. Tu by som sa spýtal, prečo neboli tieto žiadosti predložené skôr? Aj 
z tohto dôvodu som pred chvílkou zdôraznil, že stretnutia musia byť naplánované tak, aby 
materiály boli prerokovateľné.   
 
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, na základe rokovacieho poriadku v zmysle §6 ods. 8, 
tieto materiály stiahnem z rokovania. Je to veľké ponaučenie pre nás. Prosím v budúcnosti 
dohliadnuť na to.  
 
Nasledujúce materiály predložené v rámci programové ho bodu 8 - Žiadosti a návrhy 
v majetkoprávnych veciach boli stiahnuté z rokovani a mestského zastupite ľstva:  
 
 

19. Jozef Németh – Žiadosť o predaj pozemku TE-735/2016 
 

20.  Eva Kutlová – Žiadosť o predaj časti pozemku TE-736/2016 
 

21.  Irena Redlerová – Žiadosť o predaj pozemku TE-737/2016 
 

22.  MUDr. Andrej Rosinský a MUDr. Oľga Rosinská – Žiadosť o predaj pozemku TE-
738/2016 

 
23.  Jozef Švec a Zita Švec – Žiadosť o predaj pozemku TE-739/2016 

 
24. Tibor Takács a Tatiana Takácsová – Žiadosť o predaj pozemku TE-740/2016 

 
25.   Andrea Vallina Gonzáles – Žiadosť o predaj pozemku TE-741/2016 

 
26.   Ing. Irina Jaščuková – Žiadosť o predaj pozemkov TE-742/2016 

 
27.   Ing. Pavol Kysel a Edita Kyselová – Žiadosť o predaj pozemku TE-743/2016 
 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 63 

28.   PARK IN s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku TE-744/2016 
 

29.  Zlatica Lévayová – Žiadosť o predaj pozemku TE-745/2016 
 

30.  Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku TE-746/2016 
 

31.  Pavol Bajza – Žiadosť o prenájom pozemku TE-748/2016 
 

32. Alžbeta Némethová – Žiadosť o prenájom pozemku TE-750/2016 
 

33.  Anna Ivanišová – Žiadosť o prenájom pozemku TE-751/2016 
 

34.  SWAN SK s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemkov TE-752/2016 
 

35.  COM-therm, spol. s r.o. – Žiadosť o výpožičku pozemku TE-753/2016 
 

36.  Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno TE-754/2016 
 

37.  KORTINA COM s.r.o. – Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti TE-755/2016 
 

38.  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Žiadosť o prenájom nebytového priestoru 
 TE-756/2016 

 
39.  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – Žiadosť o prenájom 

nebytového priestoru TE-757/2016 
 

40.  Stará pevnosť Komárno n.o. – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov TE-
758/2016 

 
41.  Stará pevnosť Komárno n.o. – Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy TE-759/2016 

 
42.  Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 

– Žiadosť o prenájom nebytového priestoru TE-760/2016 
 

43.  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových 
priestorov TE-761/2016 

 
44.  Kajak & kanoe klub Komárno – Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve TE-

763/2016 
 

45. Com-therm, spol. s.r.o. – Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene TE-764/2016 

 
46. Jozef Švec a Zita Švec – Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 

bremene TE-765/2016 
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47.  ZSE Distribúcia, a.s. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 

bremene TE-766/2016 
 

48.  Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno TE-
767/2016 

 
49.  EURO-AGRO, spol. s.r.o. – Žiadosť o prenájom nebytového priestoru TE-784/2016 

 
50.  Pozemok p.č. 10210/1 – návrh riešení po ukončení konania na Okresnom úrade v 

Komárne odbor katastrálny vo veci protestu prokurátora č. 146/15/4401-9 TE-
785/2016 

 
51.  SHMÚ- Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete

 TE-786/2016 
K bodu č. 9 -   Obnova miestnych komunikácií-upresnenie       TE-783/2016  
Predkladate ľ: Mgr. Béla Keszegh  
 
V súlade s uznesením MZ č. 623/2016 a požiadavkami poslancov vyjadrenými na rokovaní 
MZ dňa 23.3.2016 pracovníci mestského úradu z odboru rozvoja a komunálneho odboru 
vykonali opätovnú miestnu obhliadku schválených miestnych komunikácií za účelom 
upresnenia rozsahu opráv. Informácie boli poskytnuté na zameranie geodetovi 
a kalkulantovi, ktorí pri vypracovaní podkladov k opravám tieto skutočnosti zohľadnili. 
V prílohe sú doložené jednotlivé ulice  v grafickom stave i s popisom požadovaných opráv. 
Pri každom popise je zároveň uvedená predpokladaná plocha potrebná k oprave povrchu 
komunikácie. 
Pri obhliadke zároveň pracovníci mesta i s odbornými  pracovníkmi doporučili vzhľadom 
k pomerne dobrému stavu komunikácie vylúčiť tieto: Pohraničná - časť od nám. M.R. 
Štefánika po Jókaiho, Ulice  Narcisová a Jarabinová  v Novej Stráži. 
Pri predbežných kalkuláciách  nákladov za opravy sa stále používajú cenníkové ceny, ktoré 
dávajú predpoklad, že pri realizácií verejného obstarávania tieto budú znížené. Preto 
mestský úrad uvažuje /aby nebolo potrebné niektoré miestne komunikácie v tomto čase 
vylučovať z realizácie/, že verejné obstarávanie by sa previedlo na celkové kalkulované 
cenníkové náklady s tým, že zákazka by bola rozdelená na dve etapy. Prvá - do výšky 
2.250.000.- eur s DPH – ako bolo schválené, a ak by sa do uvedenej sumy niektoré 
komunikácie už finančne nedostali – bola by to tzv. druhá etapa, ktorá by bola realizovaná 
len v prípade schválenia MZ. Ak by také schválenie nebolo realizované, tak by sa táto etapa 
neuskutočnila. 
V nadchádzajúcich dňoch mesto bude zabezpečovať potrebné technické podklady potrebné 
k vyhláseniu verejného obstarávania – až po vypracovanie jednoznačného výkaz-výmeru 
prác. 
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B. Szabó  – chcel by som poznamenať, že finančná komisia tento materiál taktiež 
neprerokovala, ale v tomto prípade nie z časového dôvodu, ale preto, lebo nebol predložený 
na zasadnutí finančnej komisie.  
L. Stubendek – ďakujem. Materiál stiahnem z rokovania.  
B. Keszegh – materiál bol prerokovaný komisiou pre rozvoj mesta... 
 
L. Stubendek -  vážené zastupiteľstvo, vzhľadom na prerušenie rokovania v zmysle §4 
rokovacieho poriadku, zasadnutie mestského zastupiteľstva navrhujem prerušiť, a na 
pokračovanie zasadnutia navrhujem termín 2. júna 2016 – vo štvrtok o 13:00 hod.. Prosím 
hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  49/: 
návrh na uznesenie k prerušeniu 20. zasadnutia Mest ského zastupite ľstva, a termín 
pokra čovania 20. zasadnutia  MsZ d ňa 2. júna 2016 o 13:00 hod. 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  681/2016)  
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta, na základe p rijatého uznesenia č. 681/2016 
o 19:54 hod. ukon čil 20. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne. 
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Pokračovanie 20. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, d ňa 2. júna 
2016 o 13:08 hod. otvoril a viedol Ing. László  Stu bendek, primátor mesta Komárno. 
 
 
 

L. Stubendek  – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
681/2016 z rokovania 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 02.06.2016 so začiatkom 
o 13:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili. 
 
Neprítomní – Ospravedlnení:  Ospravedlnila sa JUDr. Éva Hortai. Neskorší príchod ohlásili: 
MUDr. Zoltán Benyó a Zsolt Feszty.  
 
L. Stubendek  – pred tým, než by sme začali prosím prezentujme sa.  

 
Prezentácia: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
 

L. Stubendek  - .... sme uznášaniaschopní, nakoľko je tu prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov. Zapisovateľkou zápisnice zostáva Klaudia Szépová. Chcel by som ešte dodať, že 
overovatelia z 20. zasadnutia MZ,  Mgr. György Batta a Ing. Béla Szabó sú prítomní, takže 
sú overovateľmi zápisnice naďalej. Budeme pokračovať v zmysle schváleného programu. 
Nasleduje bod č. 10. 
 
O 1311 hod. prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.  

 
 

K bodu č. 10 - Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo  vlastníctve a v správe 
Mesta Komárno TE-782/2016 
Predkladate ľ: Ing. Patus Alexander 
 
V rozpočte Mesta Komárno na rok 2016 bola schválená finančná čiastka vo výške 150.000,- 
eur na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií (program č. 4.1 „Oprava MK – súvislé, 
ucelené“ oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006). 
Uvedená čiastka bola plánovaná na súvislú, ucelenú opravu miestnej komunikácie ul. 
Lehárová, na ktorú už je vypracovaný aj vykonávací projekt. Nakoľko však ul. Lehárová bola 
zaradená v zmysle uznesenia MsZ č. 623/2016 zo dňa 23. marca 2016 do zámeru Mesta 
Komárno vykonať komplexnú opravu vybraných miestnych komunikácií, ktorej finančné krytie 
bude zabezpečené formou dodávateľského úveru, bolo potrebné určiť inú miestnu 
komunikáciu, resp. chodníky ktoré vyžadujú súvislú, ucelenú opravu. Nakoľko v poslednom 
období vzhľadom na obmedzené finančné možnosti bolo možné opravovať väčšinou len 
miestne komunikácie na úkor chodníkov, stav chodníkov v meste je vo veľmi zlom stave. 
Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu, že Mesto Komárno plánuje vykonať komplexnú opravu 
vytypovaných komunikácií a chodníkov v zmysle uznesenia MsZ č. 623/2016 zo dňa 23. 
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marca 2016, mestský úrad navrhuje vykonať súvislú, ucelenú opravu nasledovných 
chodníkov: 

- ul. Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po križovatku s ul. Tabaková, a od 
Dôstojníckeho pavilónu po ul. Športovú) 

- Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch) 
- Gazdovská (obojstranne) 
- Petıfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom k ul. Gazdovská) 
- Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po ul. Kúpeľnú obojstranne) 
- Dunajské nábrežie (od ul. Lehárová po ul. Elektrárenská - na strane parkoviska) 
- E.B. Lukáča (obojstranne od ul. Odborárov po ul. Priateľstva) 
- Ul. Slnečná (od ul. 29.augusta po ul. Košická – strana od garáží) 

 
Samotná súvislá, ucelená oprava by pozostávala z odfrézovania asfaltového krytu 
chodníkov, z úpravy polôh dažďových vpustí ak sa nachádzajú v telese chodníka, opravy 
obrubníkov, ak si to vyžaduje ich stav, z úpravy pozdĺžnych a priečnych parametrov 
chodníkov za účelom dosiahnutia funkčného odvodnenia chodníkov a z vytvorenia 
bezbariérového napojenia na prechody, ak chýbajú. 
Navrhovaná oprava týchto chodníkov si nevyžaduje stavebné povolenie, je možné ich 
vykonať v rámci bežnej údržby (je potrebné vybaviť len povolenie na umiestnenie dočasného 
dopravného značenia počas doby vykonávania opráv), preto je táto položka v rozpočte 
zaradená do bežných výdavkov. 
 
Predložený návrh na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie č.     /2016 
na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje  
 

vykonanie súvislej ucelenej opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta 
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2016, 
program č. 4.1 „Oprava MK – súvislé, ucelené“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006)  
v poradí dôležitosti : 
 

- Vnútorná okružná (od päty Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul., a od 
Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.) 

- Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch) 
- Gazdovská ul. (obojstranne) 
- Petıfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom ku Gazdovskej ul.) 
- Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne) 
- Dunajské nábrežie (od Lehárovej ul. po Elektrárenskú cestu - na strane parkoviska) 
- Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva) 
- Slnečná ul. (od Ul. 29.augusta po Košickú ul. – strana od garáží) 

 
B/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
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  zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre chodníky 

v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,    
 

  Termín: do 15. júla 2016 
 
C/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

  zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre získanie dodávateľa na 
vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov  na základe výkazu výmer projektovej 
dokumentácie do výšky schváleného rozpočtu. 

 
                                                                                 Termín: do 31. júla 2016  

 
 
B.  Szabó  –  ... mám pozme ňujúci návrh. V bode A/ do zoznamu opravovaných 
chodníkov žiadam zaradi ť ako tretiu odrážku – Družstevnú ulicu  (chodník na strane 
Bauring).  
I. Andruskó – taktiež by som mal pozme ňujúci návrh. Chcel by som navrhnú ť opravu 
chodníka pred gymnáziumom obojstranne, a doplni ť predložený zoznam o ulicu 
Biskupa Királya, ktorý navrhujem zaradi ť v poradí ako druhý.    
 
Návrh na uznesenie po zmenách: 
 

/2016 
uznesenie 

na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje  
 

vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta 
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2016, 
program č. 4.1 „Oprava MK – súvislé, ucelené“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006)  
v poradí dôležitosti: 
 

- Vnútorná okružná (od päty Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul., a od 
Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.) 

- Ul. biskupa Királya (obojstranne) 
- Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch) 
- Družstevná ul. (chodník na strane Bauring) 
- Gazdovská ul. (obojstranne) 
- Petıfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom ku Gazdovskej ul.) 
- Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne) 
- Dunajské nábrežie (od Lehárovej ul. po Elektrárenskú cestu - na strane parkoviska) 
- Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva) 
- Slnečná ul. (od Ul. 29.augusta po Košickú ul. – strana od garáží), 
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B/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

  zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre chodníky 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,    

 
  Termín: do 15. júla 2016 

C/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

  zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre získanie dodávateľa na 
vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov  na základe výkazu výmer projektovej 
dokumentácie do výšky schváleného rozpočtu. 

 
     Termín: do 31. júla 2016 

 
 
/Výsledok hlasovania č.   50/: 
pozmeňujuci návrh pána poslanca Ing. Bélu Szabó k návrhu na uznesenie na súvislú 
ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno – doplnenie 
zoznamu o Družstevnú ulicu  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.  51/: 
pozmeňujuci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa k náv rhu na uznesenie na 
súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v  správe Mesta Komárno – 
doplnenie zoznamu o Ul. biskupa Királya.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č.  52/: 
návrh na uznesenie č. na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctv e a v správe 
Mesta Komárno  (s pozme ňujúcim návrhom pána Ing. Bélu Szabóa a Mgr.  Imrich a 
Andruskóa) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
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Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   682/2016)  
 
Schválené uznesenie: 
 

682/2016 
uznesenie 

na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje  
 

vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta 
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2016, 
program č. 4.1 „Oprava MK – súvislé, ucelené“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006)  
v poradí dôležitosti: 
 

- Vnútorná okružná (od päty Vážskeho mosta po križovatku s Tabakovou ul., a od 
Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ul.) 

- Ul. biskupa Királya (obojstranne) 
- Cintorínsky rad (strana pri cintorínoch) 
- Družstevná ul. (chodník na strane Bauring) 
- Gazdovská ul. (obojstranne) 
- Petıfiho ul. (pred strednou školou SPŠ smerom ku Gazdovskej ul.) 
- Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne) 
- Dunajské nábrežie (od Lehárovej ul. po Elektrárenskú cestu - na strane parkoviska) 
- Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva) 
- Slnečná ul. (od Ul. 29.augusta po Košickú ul. – strana od garáží), 

 
B/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

  zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre chodníky 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,    

 
  Termín: do 15. júla 2016 

 
C/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta Ko márno 
 

  zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre získanie dodávateľa na 
vykonanie súvislej ucelenej opravy chodníkov  na základe výkazu výmer projektovej 
dokumentácie do výšky schváleného rozpočtu. 

 
     Termín: do 31. júla 2016 
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K bodu č. 11 -  Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie na rozvoj cestovného ruchu    
TE-798/2016 
Predkladate ľ: Kovács Dávid 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, v rámci rozpočtu mesta na rok 2016 schválilo finančné 
prostriedky na podporu rozvoja CR na území mesta Komárno vo výške 10.000 eur. Komisia 
pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ Komárno prerokovala žiadosť 
Komárňanského okrášľovacieho spolku. 
Stanovisko Komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zo dňa 10.05.2016: Komisia 
odporúča schváliť návrh na uznesenie.  
Pomer hlasovania: 8 – 0 – 0 
 
Ďalšou žiadosťou o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 je žiadosť 
spoločnosti Collavino production s.r.o.., kde spoločnosť žiada dotáciu z rozpočtu Mesta 
Komárno vo výške 2 tisíc eur na organizovanie kultúrneho podujatia „Národné matičné 
slávnosti“. Materiál -  žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a stručný popis pripravovaného 
projektu bol rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
  
O 1402 hod. prišiel pán poslanec Zsolt Feszty.   
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
O 14:24 hod. pán primátor nariadil technickú prestá vku z dôvodu sformulovania 
návrhu na uznesenie. Pokra čovanie o 14:45 hod..  
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, budeme hlasovať o dvoch materiáloch. Jednym je 
pôvodne predložený materiál – žiadosť Komárňanského okrášľovacieho spolku (podujatie 
Komárňanské leto – Komáromi Nyár), a druhým materiálom je žiadosť spoločnosti Collavino 
production s.r.o.,  ktorý bol rozdaný počas prestávky.  Prosím hlasovať. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  53/:  
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta 
Komárno na ú čely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 
kultúrnych hodnôt s cie ľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta 
Komárno (Komár ňanské leto – Komáromi Nyár) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  683  /2016)  
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/Výsledok hlasovania č.  54/:   
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta 
Komárno na ú čely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 
kultúrnych hodnôt s cie ľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta 
Komárno  (Národné mati čné slávnosti) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1  
návrh je prijatý ( č. uznesenia  684/2016)  
 
 
K bodu č. 12 -   Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 20 15 
Predkladate ľ: 
 

a) Zariadenie pre seniorov TE-696/2016 
 Predkladate ľ: Mgr. Jozefa Himlerová  

 
Poverená riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno predložila 
hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 na prerokovanie a schválenie. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
F. Rajko  – ... mám  poslanecký  návrh na uznesenie , ktoré znie nasledovne: Mestské 
zastupite ľstvo za A/  schva ľuje v mestských organizáciách vykona ť previerku 
účelnosti vynakladania finan čných prostriedkov za ú čelom zoptimalizovania dotácií 
poskytnutých mestom, za B/  žiada primátora mesta v ykona ť všetky potrebné úkony 
k personálnemu zabezpe čeniu previerok. Previerky vykona ť do 31. októbra 2016.  
 
L. Stubendek  – poslanecký návrh sa týka všetkých troch predložených materiálov. Vážené 
zastupiteľstvo, prosím hlasovať o prijatí výsledkov rozpočtového hospodárenia rozpočtovej 
organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno za rok 2015.  
 
/Výsledok hlasovania č.  55/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia rozpo čtovej organizácie 
Zariadenie pre Seniorov Komárno za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  685/2016)  
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b)  Mestské kultúrne stredisko TE-697/2016 

 Predkladate ľ: Vargová Anna 
 
Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko predložila hodnotenie 
výsledku hospodárenia za rok 2015 na prerokovanie a schválenie. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  56/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia príspevkovej organizácie 
Mestské kultúrne stredisko Komárno za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   686/2016)  
 
 

c) COMORRA Servis TE-698/2016 
 Predkladate ľ: Mgr. Nagy Tomáš 

 
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS Mgr. Tomáš Nagy predložil 
hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 na prerokovanie a následné schválenie. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  57/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia  príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   687/2016)  
 
 
L. Stubendek – nasleduje poslanecký návrh pána poslanca Ing. Františka Rajkóa.  
M. Keszegh  – rozpočtovým organizáciám nebolo stanovené, že finančné prostriedky 
schválené mestským zastupiteľstvom na čo budú vynaložené. Čo bude kontrolovať mestský 
úrad? Súhlasím s tým, aby sme naše organizácie kontrolovali, na čo minú tie peniaze, ale 
len v prípade, ak boli prostriedky vopred cieľovo stanovené.  
 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 74 

/Výsledok hlasovania č.  58/: 
poslanecký návrh na uznesenie Ing. Františka Rajkóa  – Vykona ť previerku ú čelnosti 
vynakladania finan čných prostriedkov v mestských organizáciách (COM-Mé dia spol. 
s r.o., MsKS, Comorra Servis, Zariadenie pre senior ov) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 7 
Proti: 1 
Zdržal sa: 13 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 688/2016)  
 
Neschválený poslanecký návrh: 
 

/2016 
uznesenie  

k poslaneckému návrhu Ing. Františka Rajkó 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

v mestských organizáciách COM-MÉDIA spol. s r.o., Mestské kultúrne stredisko  
Komárno, Comorra Servis, Zariadenie pre seniorov Komárno vykonať previerku 
účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z účelom zoptimalizovania dotácií 
poskytnutých mestom,  

 
B/  žiada  
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

vykonať všetky potrebné úkony k personálnemu zabezpečeniu previerok.  
Termín: Previerky vykonať do 31. októbra 2016 

 
 
K bodu č. 13 -  Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie CO MORRA Servis      TE-
699/2016 
Predkladate ľ:  Mgr. Nagy Tomáš 
 
1.   Žiadosť o zmenu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS – 
schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS zo dňa 15. októbra 2007 
TE-728/2016 
 
 
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil Žiadosť o zmenu 
Zriaďovacej listiny COMORRA SERVIS a Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine COMORRA 
SERVIS zo dňa 15.10.2007 na schválenie. 
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/Výsledok hlasovania č.  59/: 
návrh na uznesenie k schváleniu Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej 
organizácie COMORRA SERVIS zo d ňa 15. októbra 2007 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  689/2016)  
 
 
2.   Informatívna správa k parkovaciemu systému - Comorra Servis 
 
Na zákldade uznesenia zo 17. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 17.3.2016 č. 
616/2016 Comorra Servis predložil správu o zabezpečení zahájenia prevádzkovania 
parkovacieho systému v meste Komárno.  
 
 
3.  Zrušenie obchodnej verejnej súťaže príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
vyhlásenej na odpredaj neupotrebiteľného majetku – mobilnej interiérovej tribúny TE-
781/2016 
 
Podľa odporučenia právneho oddelenia MsÚ zo dňa 14.4.2016 bolo potrebné vyžiadanie 
písomného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadne odpredaja 
neupotrebiteľného majetku – mobilnej interiérovej tribúny v súvislosti s poskytnutou dotáciou  
v roku 2010  v zmysle zmluvy č. 0621/2010/SŠSŠ zo dňa 4.6.2010. 
Odbor správy majetku listom zo dňa 15.04.2016 zn. 48876/44073/OHMM/2016 vyžiadal 
stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k možnosti odpredaja mobilnej 
interiérovej tribúny. Dňa 2.05.2016 bola doručená na MsÚ Komárno odpoveď Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR zn. 2016-14373/18202:2-30AA zo dňa 25.4.2016. 
Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – uvedený majetok nie je možné 
odpredať v zmysle „Usmernenia sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR“. 
Uvedené stanovisko bolo zaslané príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS dňa 
4.5.2016 ešte pred vyhodnotením výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Komisia zasadla 
dňa 05.05.2016, na svojom zasadnutí preskúmala stanovisko Ministerstva školstva  školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a na jeho základe navrhla príspevkovej organizácii COMORRA 
SERVIS zrušenie obchodnej verejnej súťaže. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  60/: 
návrh na uznesenie k zrušeniu obchodnej verejnej sú ťaže príspevkovej organizácie                    
COMORRA SERVIS vyhlásenej na odpredaj neupotrebite ľného majetku -                                    
mobilnej interiérovej tribúny  
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  690/2016)  
 
 
K bodu č.  14 -  Nárh na odvolanie delegovaných zástupcov M estského zastupite ľstva 
v Komárne z jednotlivých rád škôl a školských zaria dení a následné delegovanie 
nových zástupcov    TE-772/2016 
Predkladate ľ: Mgr. János Bajkai 
 
Rady školy sú v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“)iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v 
oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k 
činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a 
samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. 
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy v zmysle § 24 ods. 16 citovaného zákona je 
4 roky. Vzhľadom na to, že členstvo v uvedených orgánov v zmysle § 25 ods. 13 zákona 
uplynutím funkčného obdobia orgánu zaniká, OŠK predkladá návrh na uznesenie odvolanie 
z funkcie a opätovné delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školských rád, 
ktorým v mesiacoch jún až september 2016 uplynie štvorročné funkčné obdobie od ich 
ustanovujúceho zasadnutia. 
Prehľad o školách a školských zariadeniach, ktorým sa končí funkčné obdobie s vyznačením 
dátumu ustanovujúceho zasadnutia rady vrátane mena predsedu rady obsahuje príloha. 
 
I. Knirs –  v návrhu na uznesenie žiadam opraviť moje meno na PhDr. Imre Knirs. Ďakujem.  
 
 
/Výsledok hlasovania č.  61/: 
návrh na uznesenie k Návrhu na delegovanie zástupco v Mesta Komárno do školských 
rád 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   691/2016)  
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K bodu č.  15 -  Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta 
 
Žiadosti a návrhy v bytových veciach-obal TE–702/2016 

 
1. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2016 – doplnený TE-703/2016 

(Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2016 - doplnený) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  uznesením č. 633/2016 zo dňa 17. marca 2016 
(pokračovanie 23. marca 2016) schválilo aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu 
na rok 2016. Všetkým žiadateľom zo schváleného zoznamu na predošlých zasadnutiach MZ 
už boli  pridelené byty. Aby bolo možné v budúcom období voľné byty obsadzovať 
nájomníkmi je potrebné aktualizovať schválený zoznam o nové žiadosti, ktoré splnili 
podmienky zaradenia v zmysle § 3 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní 
bytov  vo  vlastníctve  Mesta  Komárno v znení neskorších predpisov. 
V zmysle  § 3 ods. 3  VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne.  
 
/Výsledok hlasovania č. 62/: 
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie  Zoznamu žiadate ľov o prenájom bytu    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   692/2016)  
 

2. Žiadosť o výnimku - Ing. Varga Ľudovít TE-704/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.   63/:    
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 9 
Hlasovanie - ERROR 
 
L. Stubendek – prosím upresniť o čom budeme hlasovať, o ktorej alternatíve. Pred novým 
hlasovaním prosím prezentova ť sa. 
 
Prezentácia o 16:13 hod.  – 17 prítomných poslancov .   
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Alternatíva 2 – neschva ľuje   
/Výsledok hlasovania č.  64/:    
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  693/2016)  
 

3. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Rechtorisová Helena TE-705/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  65/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  694/2016)  
 

4. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Barton Imrich TE-706/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  66/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 695/2016)  
 

5. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Ferenczy Zoltán TE-707/2016 
 
/Výsledok hlasovania č. 67/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
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návrh je prijatý ( č. uznesenia   696/2016)  
 

6. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Csonková Zdenka TE-708/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  68/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  697/2016)  
 

7. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. gen. Klapku 10/11 - Kuczman Kristián a manž. 
Kuczman Hajnalka TE-709/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  69/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  698/2016)  
 

8. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/15 - Szőcsová Patrícia TE-
710/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  70/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   699/2016)  
 

9. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/20 - Ferenczy Július TE-711/2006 
 
/Výsledok hlasovania č.  71/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 80 

Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   700/2016)  
 

10. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/25 - Jančárová Silvia TE-
712/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  72/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   701/2016)  
 

11. Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 51/51 - Geleta Vojtech manž. 
Geletová Marianna TE-713/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  73/: 
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom  mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  702/2016)  
 

12. Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/30 - Sztojka Kristián TE-714/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.   74/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  703/2016)  
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13. Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/82 - Mészáros Michal TE-715/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  75/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  704/2016)  
 
 
K bodu č. 16 -  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie   TE-803/2016 
Predkladate ľ:  Mgr. Miklós Csintalan 
 
Hlavný kontrolór Mgr. Miklós Csintalan predkladá Informatívnu správu o výsledku kontroly č. 
01/ÚHK/2016 -  kontrolu dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na 
úseku hospodárenia so zvereným majetkom,  vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, 
plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych 
predpisov v pracovnoprávnych vzťahov, povinného zverejňovania informácií, verejného 
obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK 
č. 13/ÚHK/2013 na Základnej škole Rozmarínová ul. č.1, 945 01 Komárne, IČO: 37 86 11 31. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  76/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrol nej činnosti za uplynulé obdobie 
ku dňu 19.05.2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  705/2016)  
 
 
K bodu č.  17 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zá verečnému ú čtu mesta 
Komárno za rok 2015   TE-788/2016 
Predkladate ľ:  Mgr. Miklós Csintalan 
 
Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta Komárno predkladá odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2015. 
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Mestom Komárno boli v roku 2015 zabezpečené základné samosprávne funkcie, úlohy 
preneseného výkonu štátnej správy a komunálne služby pre obyvateľov. Na základe 
výsledku kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu Mesta Komárno, kontroly 
správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2015 ako aj analýzy vyžiadaných informácií 
hlavný kontrolór mesta konštatuje, že:  
- návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2015 obsahuje všetky náležitosti 
v zmysle ustanovení § 29 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §16 ods. 
5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a 
§17 zákona o účtovníctve, 
- návrh záverečného účtu mesta Komárno za rok 2015 bol zverejnený viac ako 15 dní,  
- ročná účtovná závierka bola v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve overená audítorom. 
- V hospodárení rozpočtu Mesta Komárno, vykázanom na hotovostnom princípe sa v roku 
2015 dosiahli:  
 
      Príjmy:                                                             21 130 848,55 eur 
      Výdavky:                                                          21 173 061,72 eur 
      (V tom nevyčerpané príjmy zo ŠR a EÚ vo výške 34 948,74 eur) 
      Rozpočtový schodok:                                         -77 161,91 eur. 
 
-     Akruálny výsledok hospodárenia bol v roku  2014 bol nasledovný:  
     Účtovná tr. 6 – výnosy                                     16 214 226,90 eur  
     Účtovná tr. 5 – náklady                                    16 081 981,48 eur                           
     Hospodársky výsledok pred zdanením                 132 245,42 eur  
     Daň                                                                              194,22 eur  
     Hospodársky výsledok po zdanení                  132 054,20 eur. 
   

Za podmienky prijatia navrhovaných nápravných opatrení na rok 2016 hlavný kontrolór 
odporúča poslancom Mestského zastupiteľstva v Komárne schváliť celoročné hospodárenie 
Mesta Komárno za rok 2015 bez výhrad. 
 
Návrh opatrení na rok 2016:  
a) Prehodnotiť a vypracovať návrh spravovania všetkého majetku mesta, ktorá je 
v správe MsÚ Komárno, v správe príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj majetku 
mesta v prenájme u mestských podnikov.  
Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.09.2016 
b) Vypracovať informatívnu správu o realizovaní Koncepcie rozvoja mesta Komárno 
v oblasti tepelnej energetiky a návrh na zníženie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej 
úžitkovej vody škôl a predškolských zariadení.  
Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.07.2016 
c) Vykonať všetky právne úkony k vymáhaniu náhrady za zaplatené pokuty od 
zodpovedných osôb za uloženie pokút vo výške 9 855,40 eur. 
Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.07.2016 
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d) Vykonať odstránenie všetkých nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Komárno podľa návrhu ústrednej 
inventarizačnej komisie. 
e) Zabezpečiť prehľadné označovanie objektov, aby bola možná presná identifikácia ich 
umiestnenia ako aj v nich uloženého hmotného majetku, 
f) Zabezpečiť zápis zákonom daných údajov na karte majetku (napr.: zodpovednej 
osoby hmotného a nehmotného majetku, uvádzanie potrebných a dostupných 
identifikačných údajov), a kompletnosť všetkých inventúrnych súpisov. 
g) V prípade potreby vykonať aktualizáciu "Smernice č. 4/2005 o vedení evidencie, 
odpisovania a inventarizácie majetku mesta Komárno" zo dňa 31.12.2005. 
h) Vykonať mimoriadnu inventúru aj na nižšie uvedených účtoch, odstrániť zistené 
nedostatky a podať správu do zastupiteľstva v termíne do 31.07.2016: 
Účet – 0215 – Budovy a stavby prenajaté KOMVaK, a.s. 
Účet – 0221 – Stroje, prístroje a zariadenia MsÚ 
Účet – 0226  - Stroje, prístroje a zariadenia VODOCOOP – prenajaté KOMVaK a.s. 
Účet – 0228  - Stroje, prístroje a zariadenia TEKOM – therm, s.r.o. 
Účet – 09202  - Opravná položka DHM - samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
Účet – 0233  - Dopravné prostriedky Opatrovateľská služba 
Účet – 042  - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
Účet – 318 22 -  Alternatíva + Civitas nájomné do r. 2004 
Účet – 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 
i) Osobitnú pozornosť venovať mimoriadnej inventarizácii a vyčisteniu účtov 022, 
318 042 a 428. 
Termín: predložiť správu o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie do zastupiteľstva do 
31.07.2016. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Szabó  – návrh na uznesenie, ktorý predložil pán hlavný kontrolór, úzko súvisí s ďalším 
materiálom, ktoré budeme prerokovať v nasledujúcom programovom bode dnešného 
zasadnutia. K tomuto nasledujúcemu materiálu by som mal jeden pozmeňujúci návrh, 
a preto by som navrhol, aby sme návrh pána kontrolóra premietli do môjho pozmeňujúceho 
návrhu. Tieto procedurálne otázky by sme mali vyjasniť.  
B. Kóňa – ako predkladateľ nasledujúceho materiálu by som doporučoval poslancom 
hlasovať samostatne. To znamená, to čo zákon presne od nás vyžaduje,  a je odsúhlasené 
audítormi presné znenie, je v nasledujúcom materiáli. Tieto pripomienky aby som 
doporučoval, pokiaľ pán hlavný kontrolór s tým súhlasí, aby to predložil ako na samostatné 
hlasovanie o týchto opatreniach v rámci tohto bodu. Ak je to možné.   
M. Csintalan – prijmem návrh pána poslanca Szabóa.  
L. Stubendek – takže k návrhu na uznesenie, ktoré bude predložené v nasledujúcom 
programovom bode, pripojíme návrh pána kontrolóra.  
 
O 17:24 hod. pán primátor nariadil 10 minútovú tech nickú prestávku z dôvodu na 
prepracovanie návrhu na uznesenie. Pokra čovanie o 17:54 hod..  
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O 17. 50 hod. odišiel pán poslanec PaedDr. Kiss Pén tek József. 
 
L. Stubendek  – vážené zastupiteľstvo, k prediskutovanému bodu by som chcel povedať 
toľko, že sme každého vypočuli, boli podané návrhy aj pripomienky. Túto otázku necháme 
otvorenú, a nakoľko tento materiál úzko súvisí s ďalším programovým bodom, po jeho 
prerokovaní tieto návrhy premietneme do ďalšie predloženého návrhu na uznesenie. 
Predkladateľ materiálu - hlavný kontrolór s týmto návrhom súhlasí. Pokračujeme 
programovým  bodom č. 18.   
 
 
K bodu č.  18 -  Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Kom árno za rok 2015   
 TE-721/2016 
Predkladate ľ: Ing. Kóňa Bohumír 
 
Vedúci Ekonomického odboru, predložil hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 na 
prerokovanie. 
V  súlade s ustanovením  §16  zákona  NR SR č. 583/2004  Z. z.  o rozpočtových  pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov Mesto Komárno je povinné po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať 
údaje o rozpočtovom  hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie v 
Zastupiteľstve Mesta Komárno. 
Záverečný účet Mesta Komárno bol spracovaný v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou, vrátane hodnotenie plnenia programov Mesta Komárno, na základe údajov z 
účtovnej závierky za rok 2015, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.  
 
Predložený návrh na uznesenie:  

Návrh uznesenia 
k  Záverečnému ú čtu a účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/        berie na vedomie 

             
1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu, účtovnej závierke a výročnej 

správe Mesta Komárno za rok 2015, 
 

2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 
2015, 

 
3. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2015 

a. rezervný fond                   50 483,90 eur, 
b. investičný fond                 39 467,12 eur, 
c. fond rozvoja bývania        49 275,00 eur, 

 
4. výsledok hospodárenia Mesta Komárno (akruálny výsledok)  
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Účtovná trieda 5 16 081 981,48 
Účtovná trieda 6 16 214 226,90 
Po zdanení 132 054,20 

 
5. Individuálnu výročnú správu Mesta Komárno za rok 2015,  

 
B/        schva ľuje 
 

1. celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2015 bez výhrad ,  
                   

                    Rozpočet    2015 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Skuto čnos ť    
  v eurách 

Bežné príjmy 18 691 902 20 434 250 20 609 404,43 

Bežné výdavky 17 812 402 18 697 078 18 778 662,03 

Výsledok bežného hospodárenia 879 500 1 737 172 1 830 742,40 

Kapitálové príjmy 2 961 500 2 951 970 521 444,12 

Kapitálové výdavky 2 945 877 2 977 764 2 394 399,69 
Výsledok kapitálového 
hospodárenia 15 623 -25 794 -1 872 955,57 
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, 
ods. 6 - účelovo určené     -34 948,74 
Výsledok rozpo čtového 
hospodárenia spolu - 
schodok: 895 123 1 711 378 -77 161,91 

Finančné príjmové operácie 0 83 745 1 997 138,51 

Finančné výdavkové operácie 895 123 1 795 123 1 794 617,11 

Rozdiel finančných operácií -895 123 -1 711 378 202 521,40 

Celkom po vykrytí schodku: 0 0 125 359,49 
 

2. schodok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a po úprave podľa § 16, odst.6, 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
vo výške  77 161,91 eur, 
 

3. zostatok finančných operácií (po vykrytí schodku rozpočtového hospodárenia) vo 
výške 125 359,49 použiť na: 
- tvorbu rezervného fondu vo výške           12 536,00 eur 
- tvorbu investičného fondu                      112 823,49 eur 
 

4. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2016 
a. rezervný fond                   63 019,90 eur, 
b. investičný fond               152 290,61 eur, 
c. fond rozvoja bývania        49 275,00 eur, 

 
C/        potvrdzuje 
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vykrytie schodku bežného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 77 
161,91 EUR z príjmových finančných operácií v zmysle schváleného rozpočtu na rok 
2015  a jeho schválených úprav. 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Szabó – ... mám dva pozme ňujúce návrhy. Navrhujem rozšíri ť predložený návrh na 
uznesenie o bod D, kde budú premietnuté z predchádz ajúceho návrhu na uznesenie 
nápravné opatrenia hlavného kontrolóra na rok 2016.  Pred bodom C/ by som navrhol 
uvies ť informáciu, že zákonom stanovené výkazy tvoria prí lohu uznesenia.  Mám aj 
druhý pozme ňujúci návrh, ktorý znie nasledovne:  „mestské zastu pite ľstvo v Komárne 
žiada hlavného kontrolóra mesta Komárno o prekontro lovanie prekro čených 
príjmových a rozpo čtových položiek upraveného programového rozpo čtu mesta 
Komárno na rok 2015, a zisti ť, či došlo k porušeniu predpisov a zákonov v oblasti 
rozpo čtovej disciplíny, žiada primátora mesta Komárno pre dloži ť podrobné 
odôvodnenie prekro čenia výdavkových rozpo čtových položiek upraveného 
programového rozpo čtu na rok 2015.“ 
 
B. Kóňa – čo sa týka návrhu pána poslanca Szabóa, či to bude neoddeliteľnou súčasťou 
uznesenia...  Z praktického hľadiska my dávame tieto uznesenia do banky, a keď to bude 
neoddeliteľná súčasť, tak musíme k nim dať ešte niekoľko 100 listov.  Z tohto hľadiska by 
som radšej to tam nedal ako neoddeliteľná súčasť. Čo sa týka doporučení pána hlavného  
kontrolóra, ja by som doporučil hlasovať o tom zvlášť.  
M. Csintalan – prijmem pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Bélu Szabóa... 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 77/:     
návrh uznesenia k  Závere čnému ú čtu a účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2015 
s pozme ňujúcim návrhom pána Szabóa  (aby návrh na uznesenie bol doplnený o bod D/ - 
text z návrhu na uznesenie pána hlavného kontrolóra) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  706/2016)  
 
Scvhálený návrh: 

/2016 
uznesenie k  Závere čnému ú čtu a účtovnej závierke  

 Mesta Komárno za rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
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1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu, účtovnej závierke a výročnej 

správe Mesta Komárno za rok 2015, 
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za 

rok 2015, 
3. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2015 

a. rezervný fond                   50 483,90 eur, 
b. investičný fond                 39 467,12 eur, 
c. fond rozvoja bývania        49 275,00 eur, 

 
4. výsledok hospodárenia Mesta Komárno (akruálny výsledok)  
 

Účtovná trieda 5 16 081 981,48 
Účtovná trieda 6 16 214 226,90 
Po zdanení 132 054,20 

 
5. Individuálnu výročnú správu Mesta Komárno za rok 2015,  

 
B/        schva ľuje 
 

1. celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2015 bez výhrad,  
                   

                    Rozpočet    2015 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Skuto čnos ť    
  v eurách 

Bežné príjmy 18 691 902 20 434 250 20 609 404,43 

Bežné výdavky 17 812 402 18 697 078 18 778 662,03 

Výsledok bežného 
hospodárenia 879 500 1 737 172 1 830 742,40 
Kapitálové príjmy 2 961 500 2 951 970 521 444,12 

Kapitálové výdavky 2 945 877 2 977 764 2 394 399,69 

Výsledok kapitálového 
hospodárenia 15 623 -25 794 

-1 872 
955,57 

Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, 
ods. 6 - účelovo určené     -34 948,74 
Výsledok rozpo čtového 
hospodárenia spolu - 
schodok: 895 123 1 711 378 -77 161,91 

Finančné príjmové operácie 0 83 745 1 997 138,51 

Finančné výdavkové operácie 895 123 1 795 123 1 794 617,11 

Rozdiel finančných operácií -895 123 -1 711 378 202 521,40 

Celkom po vykrytí schodku: 0 0 125 359,49 
 

2. schodok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a po úprave podľa § 16, odst.6, 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
vo výške  77 161,91 eur, 
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3. zostatok finančných operácií (po vykrytí schodku rozpočtového hospodárenia) vo 

výške 125 359,49 použiť na: 
- tvorbu rezervného fondu vo výške           12 536,00 eur, 
- tvorbu investičného fondu                      112 823,49 eur, 
 

4. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2016 
a. rezervný fond                   63 019,90 eur, 
b. investičný fond               152 290,61 eur, 
c. fond rozvoja bývania        49 275,00 eur, 

 
C/        potvrdzuje 
 

vykrytie schodku bežného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 77 
161,91 EUR z príjmových finančných operácií v zmysle schváleného rozpočtu na rok 
2015  a jeho schválených úprav, 

 
D/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

o plnenie nasledovných nápravných opatrení na rok 2016: 
 
1. prehodnotiť a vypracovať návrh spravovania všetkého majetku mesta, ktorá je 

v správe MsÚ Komárno, v správe príspevkových a rozpočtových organizácií, ako 
aj majetku mesta v prenájme u mestských podnikov,  

Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.09.2016 
 

2. zabezpečiť systematické a nediskriminačné vymáhanie náhrady za užívanie 
mestského majetku, predovšetkým pozemkov užívaných tretími osobami doteraz 

bez právneho titulu a bez náhrady, 

Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.09.2016 
 

3. vypracovať informatívnu správu o realizovaní Koncepcie rozvoja mesta Komárno 
v oblasti tepelnej energetiky a návrh na zníženie nákladov na vykurovanie 
a ohrev teplej úžitkovej vody škôl a predškolských zariadení, 

Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.07.2016 
 

4. vykonať všetky právne úkony k vymáhaniu náhrady za zaplatené pokuty od 
zodpovedných osôb za uloženie pokút vo výške 9 855,40 eur, 

Termín: predložiť správu o plnení do zastupiteľstva do 31.07.2016 
 

5. vykonať odstránenie všetkých nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Komárno podľa návrhu ústrednej 
inventarizačnej komisie: 

 
- zabezpečiť prehľadné označovanie objektov, aby bola možná presná 

identifikácia ich umiestnenia ako aj v nich uloženého hmotného majetku, 
- zabezpečiť zápis zákonom daných údajov na karte majetku (napr.: 

zodpovednej osoby hmotného a nehmotného majetku, uvádzanie potrebných 
a dostupných identifikačných údajov), a kompletnosť všetkých inventúrnych 
súpisov, 
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- v prípade potreby vykonať aktualizáciu "Smernice č. 4/2005 o vedení 
evidencie, odpisovania a inventarizácie majetku mesta Komárno" zo dňa 
31.12.2005, 

- vykonať mimoriadnu inventúru aj na nižšie uvedených účtoch, odstrániť 
zistené nedostatky a podať správu do zastupiteľstva v termíne do 31.07.2016: 

 
Účet – 0215 – Budovy a stavby prenajaté KOMVaK, a.s. 
Účet – 0221 – Stroje, prístroje a zariadenia MsÚ 
Účet – 0226 - Stroje, prístroje a zariadenia VODOCOOP – prenajaté 
KOMVaK a.s. 
Účet – 0228  - Stroje, prístroje a zariadenia TEKOM – therm, s.r.o. 
Účet – 09202  - Opravná položka DHM - samostatne hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí 
Účet – 0233  - Dopravné prostriedky Opatrovateľská služba 
Účet – 042  - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
Účet – 318 22 -  Alternatíva + Civitas nájomné do r. 2004 
Účet – 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov, 

- osobitnú pozornosť venovať mimoriadnej inventarizácii a vyčisteniu účtov 022, 
318 042 a 428. 

Termín: predložiť správu o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie  
do zastupiteľstva do 31.07.2016 

 
 
/Výsledok hlasovania č. 78/: 
poslanecký návrh pána Ing. Bélu Szabóa k závere čnému ú čtu a účtovnej závierke 
miesta Komárno za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  707/2016)  
 
Schválené uznesenie:  
 

/2016 
uznesenie  k poslaneckému návrhu pána poslanca Ing.  Bélu Szabóa  
k Záverečnému ú čtu a účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ žiada 

Mgr. Miklós Csintalana, hlavného kontrolóra mesta K omárno 
o prekontrolovanie prekročených príjmových a rozpočtových položiek upraveného 
programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015, a zistiť, či došlo k porušeniu 
predpisov a zákonov v oblasti rozpočtovej disciplíny, 

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno       
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predložiť podrobné odôvodnenie prekročenia výdavkových rozpočtových položiek 
upraveného programového rozpočtu na rok 2015. 

Termín: nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva              
 
 
K bodu č.  19 -  Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach  
Predkladate ľ: Ing. Kóňa Bohumír 
 

1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2016 (ÚOO)    TE-720/2016 
 
V spolupráci s úradom práce Mesto Komárno prostredníctvom ÚOO sa zapojilo do projektu 
skrášľovania mesta a opravy mestských nehnuteľností, čo medzi iným znamená opravu 
autobusových zastávok, úprava a oprava mestských parkov a lavičiek ako aj budov, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta.  
Na tieto práce boli prijatí do zamestnania zamestnanci na základe § 50j a § 54 zákona 
5/2004 Z. z. „Šanca na zamestnanosť“. Bolo prijatých celkovo 30 zamestnancov. 
K efektívnemu rozdeleniu a rozvozu zamestnancov, ako aj materiálu na opravy je 
nevyhnutne potrebné zakúpenie vozidla na prepravu osôb a materiálu potrebného k výkonu 
práce. Do dnešnej doby našimi zamestnancami boli opravené, resp. zrekonštruované 
nasledovné nehnuteľnosti: kultúrny dom v Novej Stráži a v Kave, prízemie a kancelárie na 
prízemí „ Župného domu“, sobášna sieň a kancelárie na prízemí radnice, priestory Zichyho 
paláca, sťahovanie mestského archívu, oprava detských ihrísk a lavičiek. V súčasnosti sa 
prevádza oprava javiska na dvore dôstojníckeho pavilónu, vymaľovanie a položenie podlahy 
v kancelárii prednostu úradu. 
Na tieto aktivity mal ÚOO k dispozícii skriňové vozidlo (Peugeot – 6 miestny) a prívesný 
vozík, čo nie je postačujúce na kvantum práce, ktorú je potrebné vykonávať a rozvoz 
zamestnancov po stanovištiach. V budúcnosti je naplánovaných viac úloh a prác, ktoré 
vyžadujú operatívnosť a teda aj bezpodmienečné doplnenie vozového parku. Predmetné 
vozidlo by samozrejme bolo využívané aj v prípade výskytu krízových situácií a z tohto 
dôvodu žiadame o odsúhlasenie nákupu predmetného vozidla. Továrenská značka, typ:   
NISSAN CABSTAR 2.5dCi 35.13 D Premium,  Rok výroby: 08/2007 

 
/Výsledok hlasovania č.  79/: 
návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozp očtu na rok 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  708/2016)  
 

2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016    TE-722/20016 
 
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2016. 
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Mestské zastupiteľstvo dňa 30. júla 2015, UMZ č. 277/2015 na svojom 11. zasadnutí 
schválilo prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej 
budovy Novej pevnosti v Komárne“ z dôvodu preklenutia obdobia nedostatku finančných 
prostriekov. 
Z tohto úveru bolo v roku 2015 vyčerpaných 1 850 000 eur, t.j. celých 100% schváleného 
objemu fianančných prostriedkov.  
EO prepokladal, že do konca roka 2015 banke splatíme časť úveru z vlastných zdrojov, 
avšak k splátke napriek snahe nedošlo. 
Na základe podpísaného dodatku č. 2, k zmuve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom 
Komárno, účinného od 28.11.2015, Mesto Komárno obdržalo v roku 2016 dotáciu vo výške  
1 774 575,88 eur. 
Z dôvodu, že v roku 2015 nedošlo k splátke preklenovacieho úveru z vlastných zdrojov a 
dotácia nepokryje splatenie úveru v plnej  výške, je potrebné schváliť úpravou rozpočtu 
splátku preklenovacieho úveru z vlastných zdrojov vo výške 75 424 eur. 

 
/Výsledok hlasovania č.  80/: 
návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozp očtu na rok 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  709/2016)  
 

3. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 TE-779/2016 
 
MsÚ Komárno predkladá návrh na úpravu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2016 na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 54/16_MA medzi Nadáciou Volkswagen 
Slovakia a Mestom Komárno na realizáciu projektu „Lopta je môj kamarát“ na Materskej 
škole Komárno, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž v celkovej výške 1.000,- eur. 
 
/Výsledok hlasovania č.  81/: 
návrh na uznesenie K návrhu na úpravu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na 
rok 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  710/2016)  
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4. Žiadosť Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3 o zmenu 
rozpočtu školy v roku 2016 TE-775/2016 

 
Základná škola J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. č.3 žiada o preklasifikovanie 
vlastných príjmov školy z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2016 v celkovej 
výške 12.000 eur z dôvodu rekonštrukcie bežeckej dráhy na športovom ihrisku ZŠ. 
Rekonštrukčné práce boli zahájené ešte v roku 2015 (uznesenie č. 431/2015 z 13. 
zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 5. novembra 2015) z vlastných príjmov školy vo 
výške 12.000 eur a za pomoci rodičovského združenia taktiež vo výške 12.000 eur. 
 
/Výsledok hlasovania č.  82/: 
návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, 
Komenského ul. č. 3 o zmenu rozpo čtu školy v roku 2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  711/2016)  
 
 
 
K bodu č.  20 -  Návrhy týkajúce sa spolo čnosti KOMVaK, a.s.  
Predkladate ľ: JUDr.Ing. Némethová Iveta 
 
1. Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného majetku z 
prenajatého majetku spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta KOMVaK, a.s. 
TE-769/2016 
Mesto Komárno a spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. majú 
uzatvorenú nájomnú zmluvu zo dňa 2.marca 2001, predmetom ktorej je majetok vo 
vlastníctve Mesta Komárno zahrńujúci súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktorý je 
vužívaný ako celok, za účelom prevádzkovania infraštruktúrneho majetku vodovodov, 
kanalizácií a ČOV. 
Z dôvodu, že táto zmluva prešla početnými zmenami – obsahuje až jedenásť Dodatkov, 
v súlade s Uznesením č.468/2015 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
konaného dňa 5. novembra 2015 – pokračovanie 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 12.novembra 2015, k vypracovaniu novej nájomnej zmluvy bolo potrebné 
aktualizovať stav prenajatého majetku, podľa súčasného stavu prevádzkovaného majetku 
spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.. 
 
/Výsledok hlasovania č.  83/: 
návrh na uznesenie k návrhu na vyradenie nepotrebné ho, neupotrebite ľného, 
prebyto čného majetku z prenajatého majetku mesta spolo čnos ťou KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta KOMVaK, a.s. 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  712/2016)  
 
2. Návrh novej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Komárno a KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárno, a.s. TE-770/2016 
Mesto Komárno a spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. majú 
uzatvorenú nájomnú zmluvu zo dňa 2.marca 2001, predmetom ktorej je majetok vo 
vlastníctve Mesta Komárno zahrňujúci súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktorý je 
využívaný ako celok, za účelom prevádzkovania infraštruktúrneho majetku vodovodov 
kanalizácií a ČOV. 
Z dôvodu, že táto zmluva prešla početnými zmenami - obsahuje až jedenásť Dodatkov,  - 
a bolo potrebné podrobnejšie určiť povinnosti nájomcu a prenajímateľa v intenciách Zákona 
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona 
č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
V súlade s Uznesením č. 468/2015 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
konaného dňa 5. novembra 2015 – pokračovanie 13.zasadnutia mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 12. novembra 2015, predkladáme návrh novej Nájomnej zmluvy medzi 
Mestom Komárno, ako prenajímateľom a spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s., ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom a prevádzkovanie 
infraštruktúrneho majetku, vodovodov, kanalizácií  a ČOV mesta, na dobu určitú, a to odo 
dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2023 na schválenie.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č. 84/: 
návrh na uznesenie k  návrhu Nájomnej zmluvy medzi Mestom Komárno    
a spolo čnos ťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  713/2016)   
 
3. Návrh na stanovenie postupu Mesta Komárno v súvislosti s prenájmom a prevádzkovaním 
majetku nadobecného skupinového vodovodu TE-771/2016 
Dôvodová správa bola vypracovaná k návrhu uznesenia na ochranu vodárenského majetku 
mesta.  
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Vodárenský majetok sa navrátil mestu Komárno tzv., privatizačnou zmluvou zo dňa  17. 
novembra 1997. Táto zmluva obsiahla vo svojich 4 zoznamoch majetku celý vodárenský 
majetok, ktorým sa zásobovalo obyvateľstvo pitnou vodou , odvádzali a čistili odpadové 
vody. Pri zápise do Katastra došlo k nejasnostiam, a z doteraz nevysvetliteľných dôvodov 
nebol zapísaný majetok zo zoznamu č. 1. Časť tohto majetku sa v roku 1998 ďalšou 
privatizačnou zmluvou ešte raz rozdeľoval, kde sa majiteľmi stali 4 obce z okresu Komárno 
a to :  - Komárno, Iža, Patince a Zlatná na Ostrove v ideálnom delení. 
Táto zmluva obsahovala klauzulu o nescudziteľnosti na určité obdobie, ktorá už uplynula. 
Navrhované predbežné opatrenie má slúžiť k tomu, aby sa tento majetok a v ďalšom období  
(resp., po právoplatnom  ukončení súdneho sporu medzi mestom Komárno a ZVS a.s. Nitra, 
ktorá sa dotýka práve majetku podľa zoznamu č. 1) nemohol stať predmetom obchodných 
transakcií a nemohol byť scudzený. 
 
Predložený návrh na uznesenie: 

 
Návrh uznesenia 

k stanoveniu postupu Mesta Komárno v súvislosti s p renájmom a prevádzkovaním 
majetku nadobecného skupinového vodovodu. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       berie na vedomie   
 

informatívnu správu KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. k situácii 
v súvislosti s prenájmom a  prevádzkovaním majetku nadobecného skupinového 
vodovodu podľa listu č. 140/16, zo dňa 7.4.2016, (príloha k návrhu na uznesenie) s 
cieľom zabezpečiť vo verejnom záujme aj v budúcnosti bezproblémové zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou a vyhnúť sa prípadným neoprávneným a špekulatívnym 
prevodom nadobecného majetku. 
 

B/ schva ľuje 
 

zámer získania práva nakladania s majetkom nadobecného skupinového vodovodu. 
 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. postupovať v zmysle bodu  B/ tohto uznesenia 
 
2. informovať obecné zastupiteľstvá Patince, Iža a Zlatná na Ostrove o 

prerokovávanej problematike  i so závermi prijatými MZ Komárno. 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
K. Gli č – ...dovo ľujem si predloži ť pozmeňujúci návrh na uznesenie , ktorý je identický 
s tým návrhom, ktorý bol predložený na rade. To znamená, že v bode B/ budú dva body , 
ktoré nebudem čítať, nakoľko každý poslanec to má pred sebou. Po konzultácii s vedením 
podniku aj ja si myslím, že treba vypracovať návrh na predbežné opatrenie, a to preto, že 
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žijeme v trhovej spoločnosti, a nemôžeme sa spoliehať na dobrú vôľu ľudí, a na dobrú vôľu 
momentálnej situácie. Môže dôjsť k exekúcie, alebo k nejakým mimoriadnym udalostiam, 
a Komárno sa dostane do zlej situácie. Dovoľujem si povedať ešte jeden svoj názor, že 
pokiaľ Komárno stratí kontrolu nad vodnými zdrojmi, KOMVaK stráca opodstatnenie. Takže 
toto je môj pozmeňujúci návrh.  
 
Predložený poslanecký návrh: 

/2016 
uznesenie   

k poslaneckému návrhu pána poslanca Ing. Konštantín a Gliča 
k stanoveniu postupu Mesta Komárno v súvislosti s p renájmom a prevádzkovaním 

majetku nadobecného skupinového vodovodu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie   
 

informatívnu správu KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. k situácii 
v súvislosti s prenájmom a  prevádzkovaním  majetku nadobecného skupinového 
vodovodu podľa  listu č. 140/16, zo dňa 7.4.2016, (príloha k návrhu na uznesenie) s 
cieľom  zabezpečiť vo verejnom záujme aj v budúcnosti bezproblémové zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou a vyhnúť sa prípadným neoprávneným a špekulatívnym 
prevodom nadobecného majetku,  
 

B/ schva ľuje 
 

1. vypracovanie návrhu na predbežné opatrenie súdu s cieľom zabrániť 
zainteresovaným obciam možnosti prevodu vlastných podielov na majetku 
nadobecného skupinového vodovodu na tretie subjekty bez súhlasu súdu, 

 
2. zámer získania úplnej majetkovej kontroly v budúcnosti nad majetkom 

nadobecného skupinového vodovodu.  
 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. postupovať v zmysle bodu  B/ tohto uznesenia,  
 

2. informovať obecné zastupiteľstvá Patince, Iža a Zlatná na Ostrove o 
prerokovávanej problematike  i so závermi prijatými MZ Komárno. 

 
/Výsledok hlasovania č.  85/:      
poslanecký návrh pána poslanca Ing. Konštantína Gli ča k Návrhu na uznesenie 
k stanoveniu postupu Mesta Komárno v súvislosti s p renájmom a prevádzkovaním 
majetku nadobecného skupinového vodovodu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 10 
Proti: 1 
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Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia   714 /2016)  
 
L. Stubendek – poslanecký návrh nebol prijatý. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom 
predloženom návrhu na uznesenie. Prosím hlasovať.  
 
/Výsledok hlasovania č.  86/: 
návrh uznesenia k stanoveniu postupu Mesta Komárno v súvislosti s prenájmom 
a prevádzkovaním majetku nadobecného skupinového vo dovodu  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   715/2016)  

 
Schválené uznesenie:  

 
/2016 

uznesenie k stanoveniu postupu Mesta Komárno v súvi slosti s prenájmom 
a prevádzkovaním majetku nadobecného skupinového vo dovodu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       berie na vedomie   
 

informatívnu správu KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. k situácii 
v súvislosti s prenájmom a  prevádzkovaním  majetku nadobecného skupinového 
vodovodu podľa  listu č. 140/16, zo dňa 7.4.2016, (príloha k návrhu na uznesenie ) s 
cieľom  zabezpečiť vo verejnom záujme aj v budúcnosti bezproblémové zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou a vyhnúť sa prípadným neoprávneným a špekulatívnym 
prevodom nadobecného majetku. 
  

B/ schva ľuje 
 

zámer získania práva nakladania s majetkom nadobecného skupinového vodovodu, 
 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. postupovať v zmysle bodu  B/ tohto uznesenia 
 
2. informovať obecné zastupiteľstvá Patince, Iža a Zlatná na Ostrove o 

prerokovávanej problematike  i so závermi prijatými MZ Komárno. 
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L. Stubendek  – návrh je prijatý, ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, vzhľadom na to, že máme 
zvykom ukončiť zasadnutie mestského zastupiteľstva o 20:00 hod., a máme ešte pred sebou 
5 programových bodov, ale finančná komisia pondelok zasadala a prerokovala tie žiadosti 
v majetkoprávnych veciach, ktoré minule boli stiahnuté z rokovania, navrhujem zvola ť 
mimoriadne zasadnutie mestského zastupite ľstva o dva týždne, na de ň 16. júna 2016 
o 13:00 hod. Programom bude prerokovanie tých mater iálov, ktoré už Rada mestského 
zastupite ľstva prerokovala, a ktoré prerokovali aj komisie.  
I. Andruskó – vážené zastupiteľstvo, pred ukončením dnešného zasadnutia by som ešte 
navrhol prerokovať žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorý žiadajú dotáciu 
na vstupné pre 98 účastníkov do cirkusu v Budapešti v rámci MDD. 
 
 
K bodu č. 21 -   Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladate ľ: Mgr. Ing. Zita Adamová 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8 
- žiada o priznanie finančnej dotácie   TE-659/2016 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 
01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, žiada o priznanie finančnej dotácie z 
účelového fondu rozpočtu Mesta Komárna na vstupné pre 98 účastníkov-občanov Komárna, 
na rekondično - kultúrny pobyt pre telesne postihnutých detí v rámci MDD do cirkusu v 
Budapešti, v Maďarskej republike, v celkovej výške 500 eur. Cestovné za autobus v hodnote 
500 Eur a stravné v hodnote 632 Eur si zväz hradí sám z vlastných finančných prostriedkov. 
Počas cesty sú pripravené aj sladkosti a ovocie, ktoré sa snažia zabezpečiť od sponzorov. 
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely. 
 
 
/Výsledok hlasovania č.   87/: 
návrh MsÚ na uznesenie k žiadosti o poskytnutie fin ančnej dotácie z ú čelového fondu 
z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke ú čely 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  716/2016) 
 
 
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, stretneme sa o dva týždne na mimoriadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde budeme prerokúvať všetky materiály, ktoré boli 
prerokované Radou mestského zastupiteľstva a taktiež komisiami.  
 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 98 

K bodu č. 26 – Záver  
 
Pán primátor Ing. Stubendek László o 20:12 hod. poďakoval prítomným za účasť, zaželal 
všetkým príjemný večer a ukončil 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
V Komárne, 02. júna 2016  
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

   Mgr. Tomáš Fekete                    Ing. László  Stubendek 
       prednosta MsÚ                      primátor mesta 
                    

 
 

Overovatelia 
 

 
Mgr György Batta     ................................................................. 

 
 

Ing. Béla Szabó              ................................................................... 
 
 

 
Zapísala: Klaudia Szépová 
 
Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou 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. 
 

• zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah r okovania je podrobne 
zachytený na zvukovom zázname, ktorý je prístupný n a sekretariáte zástupcov 
primátora na Mestskom úrade v Komárne.  


