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Naše číslo:  55343/52324/ZASKN/2016                                    Komárno, 16. júna 2016  
 
 

ZÁPISNICA 
Z  21. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 16. JÚNA  2016 
 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne v mimoriadnom termíne o 13:15 hod. 
otvoril a viedol Ing. László Stubendek, primátor mesta  za účasti poslancov (prezenčná 
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.  
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: Ing. Ján Vetter, MUDr. Zoltán Benyó, Feszty 
Zsolt, MUDr. Tibor Bastrnák, MUDr. Szilárd Ipóth. Neskorší príchod ohlásili: Mgr. Imre 
Andruskó, JUDr. Margit Keszegh.  
 
Ďalší prítomní:    

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

 
O 1317 prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.  
 
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení 
rokovania prezentovali:  15 Pán primátor 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: -      Ing. František Rajkó,  

-      JUDr. Štefan Bende.  
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  717/2016)  
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L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, každý obdržal program dnešného zasadnutia, ktorá 
sa koná v mimoriadnom termíne. Program je viazaný.  
 
P. Korpás – mám pozme ňujúci návrh na zmenu programu  21. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Za programovým bodom 4 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach by 
som navrhol prida ť nový programový bod, v ktorom by som chcel predisk utova ť 
problematiku verejnej sú ťaže vypísanej na informa čný systém MsÚ Komárno. Ide 
o verejné obstarávanie.  Taktiež navrhujem doplni ť program zasadnutia o bod Rôzne.  
 
/Výsledok hlasovania č.  2/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Petra Korpása - zmen a programu, aby za bod č. 
4 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach bol  zaradený nový programový bod 
č. 5 - Verejné obstarávanie na Mestský informa čný systém  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý. 
 
/Výsledok hlasovania č.  3/: 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Peter Korpása - zmen a programu, aby za bod č. 
5 - Verejné obstarávanie na Mestský informa čný systém bol zaradený nový 
programový bod č. 6 - Rôzne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
L. Stubendek  – 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 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
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Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  718/2016)  
 
Schválený program rokovania:  
 
1/ Otvorenie  
2/ 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 

3/ Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
4/ Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
5/ Verejné obstarávanie na Mestský informačný systém  
6/ Rôzne 
7/ Záver 
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej 
na základe schváleného programu rokovania. Nasledujú návrhy na poskytnutie finančnej 
dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015. Slovo má pani 
vedúca Ingrid Szabó.  
 
 
K bodu č. 2 – Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie pod ľa VZN Mesta Komárno č. 
12/2015 v znení VZN č. 28/2015:   
Predkladate ľ:  PhDr. Szabó Ingrid 
 
a) pre Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne  TE – 695/2016 
  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v záujme utvárania podmienok rozvoja oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno schválilo dňa 25.6.2015 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2015. Toto 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky priznania finančnej dotácie 
z rozpočtu Mesta Komárno. Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 000,- Eur 
na financovanie takýchto žiadostí. Praktické skúsenosti pri priznaní finančnej dotácie si 
vynútili zmeny a upresnenia, ktorými sa menilo a doplnilo VZN. VZN mesta Komárno č. 
28/2015 ktorým sa menilo a doplnilo VZN č.12/2015 nadobudla účinnosť dňom 5. januára 
2016. Upresnili sa možnosti na použitie finančnej dotácie, termín podania a výška finančnej 
spoluúčasti žiadateľa.  

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 vyhradilo 10 tisíc eur na financovanie 
takýchto žiadostí. Na základe VZN č.12/2015 bola dňa 10. februára 2016 na webovej  
stránke mesta zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na čerpanie finančných 
prostriedkov. 

Na Mestský úrad Komárno dňa 14.03.2016 bola doručená žiadosť v zmysle  
uvedeného VZN od  Rodičovského združenia pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne, na 
dotáciu vo výške 1470,- Eur za účelom skrášlenia a obnovy životného prostredia školského 
dvora materskej školy pod názvom projektu „Zeleň pre našich škôlkárov“. Projekt bude 
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realizovaný prostredníctvom Záhradného centra Rumcajs Komárno. Pôvodné kríky na dvore 
materskej školy sú už veľmi staré, mnoho z nich sa muselo odstrániť a ostatné sú napadnuté 
chorobami. Choré kríky treba odstrániť a vysadiť nové. V rámci realizácie by sa pripravilo 
podložie na výsadbu kríkov, vykonala by sa samotná výsadba a uloženie píniovej kôry do 
školskej záhrady. 

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života detí materskej školy, ich životného 
prostredia, ochrana prírodných hodnôt a úprava školského dvora a záhrady, na ktorom sa 
deti každodenne zdržiavajú, pozorujú súčasti prírody, bádajú a experimentujú, starajú sa 
o školskú záhradu, novovysadené stromčeky, kvety, skalku a zúčastňujú sa rôznych aktivít. 

Predpokladaný termín realizácie projektu bude september - október 2016. 
Táto žiadosť bola v súlade s § 4 ods. 5 predmetného VZN prerokovaná v Komisii 

rozvoja mesta a v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy. V zmysle § 4 
ods. 6 ju predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo, ktoré je oprávnené rozhodnúť o priznaní 
žiadanej finančnej dotácie.   
 
/Výsledok hlasovania č.  5/:  
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta 
Komárno na rok 2016 na úhradu nákladov projektu v z mysle VZN č. 12/2015 v znení 
VZN č. 28/2015 pre Rodi čovské združenie pri Materskej škole Ul. mieru Komár no 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  719/2016)  
 
b) pre Human Health Institute n.o.     TE – 731/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v záujme utvárania podmienok rozvoja oblasti 

tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno schválilo dňa 25.6.2015 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2015. Toto 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky priznania finančnej dotácie 
z rozpočtu Mesta Komárno. Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 000,- Eur 
na financovanie takýchto žiadostí. Praktické skúsenosti pri priznaní finančnej dotácie si 
vynútili zmeny a upresnenia, ktorými sa menilo a doplnilo VZN. VZN mesta Komárno č. 
28/2015 ktorým sa menilo a doplnilo VZN č.12/2015 nadobudla účinnosť dňom 5. januára 
2016. Upresnili sa možnosti na použitie finančnej dotácie, termín podania a výška finančnej 
spoluúčasti žiadateľa.  

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 vyhradilo 10 tisíc eur na financovanie 
takýchto žiadostí. Na základe VZN č.12/2015 bola dňa 10. februára 2016 na webovej  
stránke mesta zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na čerpanie finančných 
prostriedkov. 

Na Mestský úrad Komárno dňa 22.03.2016 bola doručená žiadosť v zmysle  
uvedeného VZN od  Human Health Institute n.o. so sídlom v Chotíne, o poskytnutie finančnej 
dotácie v rozsahu 2000,- Eur na projekt zameraný na prevenciu a podporu zdravia 
obyvateľov na území mesta Komárna a okolia. Projekt bude uskutočnený formou súťaže 
a prezentácie v nutričnom stane na tému „Spoznaj chute zdravej výživy – ako chutí ovocie 
a zelenina“ orientované na deti v predškolskom veku a ich rodiny. Nakoľko zdravá výživa 
a stravovacie návyky sú hlavným pilierom zdravého spôsobu života, zámerom projektu 
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spoločnosti Human Health Institute n.o. je eliminovať zlé stravovacie návyky a zároveň zvýšiť 
zdravotné uvedomenie detí a ich rodín. Edukačná akcia prebehne na deviatich stanovištiach 
formou hry. Pri každom stanovišti si dieťa získa vedomosti a zručnosti z oblasti zdravého 
stravovania a zdravej výživy. Touto formou interakcie spoznáva chute, učí sa pripravovať si 
zdravú stravu.  

Hlavným cieľom programu pre deti je iniciovanie zdravej výživy a rozvoja zdravia tak, 
aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu a návykov detí a ich rodiny. 

Predpokladaný termín realizácie projektu bude 9. júla 2016 (svetový deň alergií), 
prípadne 12. augusta 2016 (medzinárodný deň mládeže). 

Táto žiadosť bola v súlade s § 4 ods. 5 predmetného VZN prerokovaná v Komisii 
rozvoja mesta a v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy. V zmysle § 4 
ods. 6 ju predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo, ktoré je oprávnené rozhodnúť o priznaní 
žiadanej finančnej dotácie.   
 
O 1335 hod. prišiel pán poslanec MUDr. Anton Marek. 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta 
Komárno na rok 2016 na úhradu nákladov projektu v z mysle VZN č. 12/2015 v znení 
VZN č. 28/2015 pre Human Health Institute n.o.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  720/2016)  
 
c) pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s VJM  TE – 732/2016 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v záujme utvárania podmienok rozvoja oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno schválilo dňa 25.6.2015 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2015. Toto 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky priznania finančnej dotácie 
z rozpočtu Mesta Komárno. Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 000,- Eur 
na financovanie takýchto žiadostí. Praktické skúsenosti pri priznaní finančnej dotácie si 
vynútili zmeny a upresnenia, ktorými sa menilo a doplnilo VZN. VZN mesta Komárno č. 
28/2015 ktorým sa menilo a doplnilo VZN č.12/2015 nadobudla účinnosť dňom 5. januára 
2016. Upresnili sa možnosti na použitie finančnej dotácie, termín podania a výška finančnej 
spoluúčasti žiadateľa.  

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2016 vyhradilo 10 tisíc eur na financovanie 
takýchto žiadostí. Na základe VZN č.12/2015 bola dňa 10. februára 2016 na webovej  
stránke mesta zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na čerpanie finančných 
prostriedkov. 

Na Mestský úrad Komárno  dňa 19.04.2016 bola doručená žiadosť v zmysle  
uvedeného VZN od Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom 
maďarským, o poskytnutie finančnej dotácie v rozsahu 1400,- Eur za účelom skvalitňovania 
životného prostredia v školskom dvore pod názvom projektu „ZELENÁ PRE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE“. Projekt rieši revitalizáciu školského dvora na dvoch lokalitách (ulica 
Rozmarínova č.2 a ulica Palatínova 47) prostredníctvom záhradného centra Attila Marosi – 
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New Garden Kolárovo v spolupráci s rodinami detí školy. Pred samotnou výsadbou budú 
vykonané terénne úpravy a potom sa zasadia listnaté stromy, stálo zelené stromy a okrasné 
kry. Do projektu budú zapojené deti, aby získali primerané poznatky o ochrane prírody, aby 
si vypestovali základné návyky ekologického konania a rozvíjali emocionálny vzťah k prírode. 

Hlavným cieľom projektu je, aby vznikol zelený ostrov na školskom dvore, ktorý zlepší 
a zútulní životné prostredie blízkeho okolia – sídliska mesta. 

Predpokladaný termín realizácie projektu bude september – október 2016. 
Táto žiadosť bola v súlade s § 4 ods. 5 predmetného VZN prerokovaná v Komisii 

rozvoja mesta a v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy. V zmysle § 4 
ods. 6 ju predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo, ktoré je oprávnené rozhodnúť o priznaní 
žiadanej finančnej dotácie.   
 
É. Hortai  – ... v žiadosti je uvedené, že právna forma je nezisková organizácia. Podľa mňa to 
bude nejaký omyl, lebo cirkevná škola Marianum je školská inštitúcia. Keby bola nezisková 
organizácia, ich žiadosť by patrila do inej kategórie... 
I. Szabó  –  bude to len chyba v preklade. Výraz „non-profit organizácia“ preložili ako 
„nezisková organizácia“. Preklad je zlý. 
 
/Výsledok hlasovania č.  7/:  
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta 
Komárno na rok 2016 na úhradu nákladov projektu v z mysle VZN č. 12/2015 v znení 
VZN č. 28/2015 pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s VJM   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  721/2016)  
 
O 1343 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Imre Andruskó.  
 
 
K bodu č.  3 -  Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kult úry a mládeže  
Predkladate ľ: Mgr. Bajkai János 
 
J. Bajkai  – vážené zastupiteľstvo, dovoľte mi predložiť prvých 21 bodov spoločne. Tieto 
návrhy na uznesenia obsahujú Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti jednotlivých školských zariadení.   
 
1. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Centra voľného času - Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno  TE-
598/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  8/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Centra vo ľného času – Szabadid ıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  722/2016)  
 
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, 
Komárno TE-599/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  9/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  723/2016)  
 
3. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno    TE-600/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  10/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  724/2016)  
 
4. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20, 
Komárno – Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom TE-
601/2016 

 
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, 
Komárno – Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Ny elvő Óvoda Komárom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
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Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  725/2016)  
 
5. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská ul. 4, Komárno 
- Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Óvoda Komárom TE-602/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.   12/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Handlovská ul. 4, 
Komárno - Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Óvoda Komárom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  726/2016)  
 
6. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno TE-603/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  13/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  727/2016)  
 
7. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 
Komárno TE-604/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  14/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  728/2016)  
 
8. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno TE-605/2016 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  729/2016)  
 
9. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno TE-606/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  16/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  730/2016)  
 
10. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno TE-607/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  17/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Meder čská ul. 38, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  731/2016)  
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11. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 
správa) Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komárno TE-608/2016 

 
/Výsledok hlasovania č. 18/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komár no 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  732/2016)  
 
12. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Komárno – 
Nová Stráž TE-609/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  19/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Dlhá ul. 1, Komárno – 
Nová Stráž 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  733/2016)  
 
13. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž TE-610/2016 
 

/Výsledok hlasovania č.   20/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  734/2016)  
 
14. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
 TE-611/2016 
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/Výsledok hlasovania č.  21/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  735/2016)  
 
15. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno TE-612/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  22/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   736/2016)  
 
16. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy J. Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno TE-613/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  23/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Jána Ámosa Komenského, Kome nského ul. 3, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  737/2016)  
 
17. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór 
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom TE-614/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  24/: 
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návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Móra Jóaiho s vyu čovacím jazykom ma ďarským – Jókai Mór 
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  738/2016)  
 
18. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 94, Komárno TE-615/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  25/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  739/2016)  
 
19. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
 TE-616/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  26/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  740/2016)  
 
20. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno TE-617/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  27/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

  13  

Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   741/2016)  
 
21. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia 

správa) Základnej umeleckej školy – Mıvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno TE-
618/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  28/: 
návrh na uznesenie k Správe o výsledkoch a podmienk ach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej umeleckej školy – M ővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  742/2016)  
 
22. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015  TE-718/2016 
 
Riaditelia základných škôl a Základnej umeleckej školy Komárno v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno predkladajú správu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 
2015. Rozpis neuhradených faktúr k 31.12.2015 je prílohou materiálov u jednotlivých škôl 
a školských zariadení. 
 
I. Andruskó  – predložený materiál je v tejto forme prijateľný. Chcel by som poznamenať, že 
včera zasadala Rada školskej správy. Školské zariadenia poslednú časť normatívy obdržali 
veľmi neskoro, až na konci roka - v decembri. Preto by som žiadal mestské 
zastupite ľstvo, aby normatívu tento rok rozdelilo skôr, už v mesiaci september.   

 
/Výsledok hlasovania č.  29/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar 
Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom za rok 2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   743/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  30/: 
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návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy J.A. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  744/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  31/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai M ór 
Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  745/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  32/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  746/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  33/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy 
s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  747/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  34/: 
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návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  748/2016)  

 
/Výsledok hlasovania č.  35/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej umeleckej školy, 
Letná ul. 12, Komárno – M ővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 20 15 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  749/2016)  
 
23. Návrh na použitie finančných prostriedkov z predaja budovy CVČ Komárno TE-

773/2016 
 
MsÚ Komárno predkladá návrh na použitie finančných prostriedkov  z predaja budovy CVČ 
Komárno na základe uznesenia č. 420/2015 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne. 
 
Uznesením č. 420/2015 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne mestské 
zastupiteľstvo schválilo účel použitia finančných prostriedkov z predaja budovy a parcely pod 
budovou Centra voľného času v Komárne v celkovej výške 266.000 eur. Z týchto finančných 
prostriedkov schválilo v prvom rade zabezpečiť vhodných priestorov a podmienok pre 
Centrum voľného času – Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno, ďalej zabezpečiť 
vhodných priestorov a podmienok pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom 
maďarským – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom, a že zvyšné fin. 
prostriedky budú na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení  
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno. 
Výška predpokladaných nákladov na zabezpečenie vhodných priestorov a podmienok pre 
CVČ Komárno bude cca. 82 tisíc eur, v prípade Špeciálnej základnej školy 136 tisíc eur, 
a zvyšná suma na rekonštrukciu školských zariadení je cca 40 tisíc eur.   
 
Vedúci odboru školstva informoval, že Centrum voľného času sa sťahuje do budovy, ktorá je 
majetkom mesta, a to do priestorov vo dvore „Baťa“, nachádzajúci sa pri soche Svätej trojice 
v Komárne. Mestský úrad – odbor školstva, kultúry a športu a odbor rozvoja sa premiestnia 
do priestorov v Dôstojníckom pavilóne (bývalá Medicína).  
 
Budova Špeciálnej základnej školy bude rozšírená formou kontejnera, kde bude vytvorená 
učebná miestnosť, menšia telocvičňa, a sociálne miestnosti so sprchovacím kútom.  
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Zvyšných 47 tisíc eur nie je postačujúce na to, aby mesto vedelo vyriešiť všetky najsúrnejšie 
problémy školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Úlohou 
Mestského úradu bude nájsť ďalšie finančné zdroje. Na riešenie najdôležitejších problémov 
je potrebných spolu 106 tisíc eur.  
 
Vedúci odboru školstva, kultúry a športu navrhol, aby v ďalšom roku bol vytvorený fond 
zvlášť pre školy. Technický stav všetkých základných škôl je veľmi zlý.  
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
K. Gli č – ... CVČ musí čo najskôr fungovať, a podľa mojich predstáv od septembra. Tento 
problém musíme vyriešiť.  Poprosím hlasovať o tom, aby pani riaditeľka mohla dostať slovo. 
Na obecnej školskej rade sme o otázke CVČ a Špeciálnej základnej školy taktiež rokovali. 
Začne CVČ fungovať v novej budove od 1. septembra 2016? Kedy bude dobudovaná 
Špeciálna základná škola? CVČ treba čo najrýchlejšie dokončiť. Dovoľte mi, aby som mal 
návrh na uznesenie. V tomto návrhu by sa zmenil bod 1. – zabezpečenie vhodných 
priestorov.... v maximálnej výške 82 tisíc eur. Bod C/ by ostal tak, ako je, a zvyšnú sumu, 
ktorá z toho ostane, by sme napísali do bodu 2., miesto 100 tis. eur, a bod 3. by bol, že 
mestský úrad zabezpečí zvyšné peniaze na dobudovanie špeciálnej základnej školy z iných 
rozpočtových zdrojov.  
L. Stubendek  – prosím to sformulovať a napísať. Nie je potrebné hlasovať, aby pani 
riaditeľka CVČ dostala slovo. Je riaditeľkou našej organizácie, preto jej dávam slovo. Nech 
sa páči.  
 
Mgr. Erika Sokolová, riadite ľka Centra vo ľného času  – dobrý deň, som riaditeľka Centra 
voľného času. Ďakujem vám za prejavenú dôveru. Nič viac v mene pracovníkov CVČ 
nechceme, len pomáhať deťom a ich rodičom. Chodia k nám deti od narodenia, ale chodia 
k nám aj dôchodcovia, ktorí využívajú naše služby. Myslím si, že našou prácou sme už 
dokázali, že robíme v prospech všetkých, a vedeli by sme dokázať aj viac. Ten návrh tej 
budovy nie je ideálny, ale ja si myslím, že to ideálne už bolo, čo sme boli na Rozmarínovej. 
Keby tá budova bola zveľaďovaná za 15 rokov čo sme tam pôsobili, tak by vyzerala možno 
trošku inak, a aj tá činnosť naša by bola ešte kvalitnejšia. Napriek tým ťažkostiam, ktoré mali 
pracovníci tento školský rok, sme dokázali, že sa nám zvýšil počet záujmových krúžkov, 
počet klientov, ktorí navštevujú CVČ. Cez prázdniny robíme denné a pobytové tábory. 
Naozaj aj rodičia hlásajú, že sme potrební, a že sa naozaj vieme kvalitne venovať deťom v 
ich voľnom čase. To je našim cieľom, aby sa deti netúlali, ale robili niečo zaujímavé. Tá 
budova nie je ideálna, ale zabezpečí nám neutrálnu pôdu, kde vlastne nebude mať nikto 
nejaké zábrany prísť, a môžme naozaj kvalitne sa venovať k tomu, čo je našim poslaním. 
Ďakujem.  
 
É. Hortai  – navrhujem a žiadam, aby predkladateľ materiálu v predloženom návrhu na 
uznesenie upresnil tie sumy, ktoré tu odzneli. Ak zvyšná suma nebude postačujúca na 
potrebné obnovy a rekonštrukcie našich škôl, tak žiadam predkladateľa, aby ešte pred 
hlasovaním vyznačil, že z akých finančných zdrojov to bude hradené.  Túto zmenu prosím 
naformulovať a predložiť mestskému zastupiteľstvu ešte pred hlasovaním. Mám aj konkrétny 
pozmeňujúci návrh. Odznelo, že odstránenie nedostatkov zistených Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva (hygiena) môžu byť existenciálne z hľadiska základných škôl, preto 
navrhujem poslednú položku predloženého zoznamu preložiť na 1. miesto.   
J. Bajkai – chcel by som zdôrazniť, že v uznesení uvedený zoznam je zoznam škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rekonštrukciu 
a modernizáciu. Nie je to poradovník. Požiadal som hygienu, aby prekontrolovala budovy, 
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a na základe zistených nedostatkov nás informovala, ktoré sú najsúrnejšie opravy. V tomto 
zozname sa nachádzajú najdôležitejšie a najsúrnejšie položky, prípady.  
 
O 15:26 hod. prišla pani poslanky ňa JUDr. Margit Keszegh.  
  
O 15:27 hod. pán primátor nariadil 10 minútovú pres távku z dôvodu upresnenia 
návrhu na uznesenie. Pokra čovanie o 16:09 hod.. 
 
L. Stubendek – zosúladili sme všetky pozme ňujúce návrhy, ktoré tu odzneli, a tým 
pozmeňujúci návrh pána Andruskóa je bezpredmetný.   
J. Bajkai – ako predkladateľ materiálu zruším časť C/, v ktorom je uvedený zoznam škôl 
a školských zariadení na rekonštrukciu a modernizáciu, a taktiež v časti B/ zruším text 
uvedený v bode č. 3.  
O. Gajdáč –  ... na budúcom zastupiteľstve úrad príde s tým, že navrhne zdroj na vykrytie 
116 tisíc eur na všetky ostatné zariadenia. Všetci s tým súhlasíme, ďakujem.  
 
/Výsledok hlasovania č.  36/: 
návrh na uznesenie K návrhu na použitie finan čných prostriedkov  z predaja budovy 
CVČ Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  750/2016)  
 
 
K bodu č. 4 -  Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach    
Predkladate ľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta 
 

1) Ing. Pavol Kysel a Edita Kyselová – Žiadosť o predaj pozemku – TE-743/2016 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
K. Less  – mal by som procedurálny návrh. Chcel by som vyžiadať slovo pánovi Ladislavovi 
Broczkymu, predsedovi Kajak & Kanoe klubu, a nakoľko sa ponáhľa na tréning, navrhol by 
som pokračovať zasadnutie s ich žiadosťou.  
L. Stubendek – súhlasíme s procedurálnym návrhom, ale už sme začali prerokovať prvý 
materiál. Navrhujem túto tému dokončiť.  
 
Š. Bende – pod ľa môjho názoru uznesenie, ktoré je pred nami, nie j e v súlade so 
zákonom. V roku 2011 bol novelizovaný zákon o majet ku obcí. To bolo pred 5-mi rokmi. 
Zákon hovorí, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje nie len prevod pozemku, ale aj spôsob 
predaja prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Tento návrh na uznesenie neobsahuje 
informáciu o spôsobe prevodu. Pánovi hlavnému kontrolórovi som doručil jeden materiál, 
ktorý vypracovala advokátska kancelária. Mestské zastupiteľstvo nemusí schváliť zámer 
predaja pozemku, len to musí zverejniť na úradnej tabuli. Ani na to som nedostal odpoveď, 
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prečo je to tak u nás. Žiadam odpoveď do 7. júla 2016, inak sa budem musieť obrátiť na súd, 
aby prešetrili, či sú tieto uznesenia v súlade so zákonom... 
I. Némethová –  v prvom kole je potrebné schváli ť zámer predaja so súhlasom v 3/5-vej 
väčšine poslancov, alebo len samotný predaj. Máme odlišný názor. Návrhy na uznesenia 
sú pripravené v takej forme, ako sme ich aj doteraz robili, s tým, že mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje samotný predaj alebo prenájom s trojpätinovou väčšinou. Zámer sa schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
É. Hortai – ja každopádne podporujem to, aby aj zámer schválilo mestské zastupiteľstvo. Čo 
sa týka názoru pána poslanca Bendeho, zákon hovorí:  „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
spôsob predaja prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku.“. V časti, kde je uvedené 
„schvaľuje zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely“, navrhujem text napísať tak, že 
schvaľuje spôsob v súlade s § 9, odst. 2, písm. a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku formou, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa.  Potom by text pokračovala ďalej, 
že zámer atď.... Zákon jednoznačne hovorí, že aj spôsob predaja prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku musí byť schválená mestským zastupiteľstvom. Ja odporúčam 
akceptovať pripomienku pána poslanca Bendeho.  
I. Némethová  – samozrejme akceptujeme, aby zámer bol doplnený informáciou, že akým 
spôsobom sa uskutoční predaj. Ja by som to považovala za zvláštne, keby úrad sám 
rozhodoval o tom, akým spôsobom chce predať majetok mesta.   
 
 
/Výsledok hlasovania č.  37/: 
pozmeňovací návrh Finan čnej komisie na uznesenie k žiadosti o predaj pozemk u  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  751/2016)  
 
L. Stubendek – ak to prijme aj predkladateľ materiálov, na základe návrhu pána poslanca 
Károlya Lessa budeme pokračovať s bodom č. 6.   
I. Némethová  – súhlasím...  

 
6) Kajak & kanoe klub Komárno – Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve  TE-

763/2016 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.)  
 
Pán Ladislav Broczky informoval prítomných o tom, že od decembra 2015 prebiehajú 
rokovania, kde spoločne s mestom hľadajú riešenia na úspornejšie fungovanie Kajak & 
kanoe klubu. Predseda športového klubu požiadal mestské zastupiteľstvo, aby schválil  
návrh, že COMORRA SERVIS vyčlení v max. výške 46.000,- eur na úhradu nákladov 
(úhrada za vodu, elektriku, plyn, upratovanie, stráženie objektu) spojených s užívaním 
nehnuteľnosti prenajatej pre športový klub Kajak & kanoe klub Komárno. 
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/Výsledok hlasovania č.  38/: 
pozmeňovací návrh Finan čnej komisie na  uznesenie k stanoveniu výšky nájomného  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  752/2016)  

 
2) Zlatica Lévayová – Žiadosť o predaj pozemku TE-745/2016 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
K. Gli č – teraz podporím to, čo hovoril kolega Bende, to BDÚ je nespravodlivé. Nájomné 
15% z BDÚ? Žiadateľka chce splácať po 100 eurách kúpu nejakého pozemku, a my 
vyrubíme 3 tisíc eur nájomného ročne? Podľa znaleckého posudku by to vyšlo 10x lacnejšie. 
Ja budem hlasovať za ten návrh na uznesenie, aby sa ten pozemok predal celý za 40% 
BDÚ, a súhlasím aj so splátkovým kalendárom... Nie je korektné to, že niekto požiada 
o nákup pozemku, a my odsúhlasíme nájomné. Mali by sme baviť o predaji pozemku. Ona 
požiada o kúpu pozemku, a my jej dáme návrh na uznesenie na nájomné.   
 
L. Stubendek  – máme pred sebou pozmeňujúci návrh Finančnej komisie, najprv budeme 
hlasovať o návrhu Finančnej komisie... 
 
/Výsledok hlasovania č.  39/: 
pozmeňovací návrh Finan čnej komisie na uznesenie k žiadosti o predaj pozemk u  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 7 
Proti: 2 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  753/2016)  
 
Návrh uznesenia podľa žiadosti 
/Výsledok hlasovania č.  40/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 8 
Proti: 2 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  754/2016)  
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Alternatíva č.1 – predaj pozemku pod stavbou za 40% BDÚ a priľahlej záhrady za 100% 
BDÚ: 
/Výsledok hlasovania č.  41/: 
návrh na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  755/2016)  

 
 

Alternatíva č.2 – predaj za 40% BDÚ podľa platných zásad 
/Výsledok hlasovania č.  42/: 
návrh na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  756/2016)  

 
 
3) Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku  TE-746/2016 

 
É. Hortai  – v bode B/2 text  - predloži ť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení 
kúpnej zmluvy-  zmeni ť na „predloži ť na ďalšie zasadnutie MZ návrh na schválenie 
predaja“.  
Némethová  – prijmem túto zmenu.  Áno, má to byť tak.  
 
/Výsledok hlasovania č.  43/: 
pozmeňovací návrh Finan čnej komisie na uznesenie k žiadosti o predaj pozemk u  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  757/2016)  
 
 
I. Némethová  – aj tento návrh by som doplnila podľa návrhu pani poslankyne Hortai, že 
v časti B/, bod 2. bude text: predloži ť na ďalšie zasadnutie MZ návrh na schválení 
predaja.  
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/Výsledok hlasovania č.  44/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  758/2016)  

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

 
/Výsledok hlasovania č.  45/: 
pozmeňovací návrh Finan čnej komisie na  uznesenie k žiadosti o prenájom 
nehnute ľnosti  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  759/2016)  

 
 
5) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov  TE-761/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  46/: 
pozmeňujúci návrh Finan čnej komisie na uznesenie k prenájmu nebytových prie storov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  760/2016)  

 
 
7) Com-therm, spol. s.r.o. – Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 

bremene  TE-764/2016 
 
Na základe  žiadate ľa predkladate ľ stiahol materiál z rokovania.  

 
8)  Ing. Vojtech Jasovský – Žiadosť o predaj pozemku TE-734/2016 
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/Výsledok hlasovania č.  47/: 
návrhu na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   761/2016)  
 

9) Jozef Németh – Žiadosť o predaj pozemku TE-735/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  48/: 
návrhu na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  762/2016)  
 

10)  Eva Kutlová – Žiadosť o predaj časti pozemku TE-736/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  49/: 
návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj  časti pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  763/2016)  
 

11)  Irena Redlerová – Žiadosť o predaj pozemku TE-737/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  50/:   
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   764/2016)  
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12) MUDr. Andrej Rosinský a MUDr. Oľga Rosinská – Žiadosť o predaj pozemku TE-
738/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  51/: 
návrhu na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  765/2016)  
 
 

13)  Jozef Švec a Zita Švec – Žiadosť o predaj pozemku TE-739/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  52/: 
návrhu na uznesenie  k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   766/2016)  
 
 

14)  Tibor Takács a Tatiana Takácsová – Žiadosť o predaj pozemku TE-740/2016 
 
Alternatíva č.1 – 100% BDÚ 
/Výsledok hlasovania č.   53/: 
návrhu na uznesenie k predaju pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  767/2016)  
 
 
O 1801 hod. odišiel pán poslanec Ing. Konštantín Gli č. 
 
 

15)   Andrea Vallina Gonzáles – Žiadosť o predaj pozemku TE-741/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  54/: 
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návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  768/2016)  
 

16)   Ing. Irina Jaščuková – Žiadosť o predaj pozemkov TE-742/2016 
 
Alternatíva č. 1  
/Výsledok hlasovania č.  55/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  769/2016)  
 

17)   PARK IN s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku TE-744/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  56/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  770/2016)  
 

18)  Pavol Bajza – Žiadosť o prenájom pozemku TE-748/2016 
 
Návrh na uznesenie podľa MsÚ  
/Výsledok hlasovania č.  57/: 
návrh na uznesenie  žiadosti o prenájom časti  pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  771/2016)  
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O 1813 hod. pán primátor nariadil  prestávku. Pokra čovanie o 18 36 hod..  
 
L. Stubendek – poprosím poslancov, aby sa prezentovali. Prítomných je 13 poslancov.  
Pokračujeme v zasadnutí. 
 

19)  Alžbeta Némethová – Žiadosť o prenájom pozemku TE-750/2016 
 
Alternatíva č. 1 : Návrh na uznesenie MsÚ :  neschvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  58/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia  772/2016)  
 
 
Alternatíva č. 2 : Návrh na uznesenie (podľa žiadosti):  
/Výsledok hlasovania č.  59/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  773/2016)  
 
 

20)  Anna Ivanišová – Žiadosť o prenájom pozemku TE-751/2016 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
D. Kovács  – za predsedu komisie navrhujem Mgr. Tímeu Szénássy , a za člena Mgr. 
Györgya Battu .   
É. Hortai  – v návrhu na uznesenie v časti B/ je uvedené, že „schvaľuje vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností“, a v časti F/ je uvedené: predložiť návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže“. Aj z tohto 
dôvodu navrhujem tento návrh si ešte premyslieť... 
L. Stubendek  – pripomienky, ktoré spomínala pani Hortai, je možné ich spracovať do 
návrhu? 
I. Némethová  –  samozrejme, na ďalšom zasadnutí nepredložíme zmluvu, ale samotný 
predaj pozemku.   
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B. Szabó  – do komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže navrhujem Ing.  Zoltána 
Bujnu .   
I. Knirs –  za člena navrhujem Károlya Lessa.  
I. Némethová – za mestský úrad navrhujem Beátu Kme ťovú.  
 
L. Stubendek – členovia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na 
vyhodnotenie súťažných návrhov budú: Mgr. Tímea Szénássy – predseda, Mgr. György 
Batta, Ing. Zoltán Bujna, Mgr. Károly Less a Beáta Kmeťová.  
 
 
/Výsledok hlasovania č.   60/: 
návrh na uznesenie k predaju pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  774/2016)  
 
 

21)  SWAN SK s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemkov TE-752/2016 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
I. Némethová  – ako predkladateľ materiálu na základe diskusie v návrhu na uznesení 
zmením nájom „ určitá doba 1 rok“ na dobu neur čitú.    
 
 
Alternatíva č. 1  
/Výsledok hlasovania č. 61/: 
návrh na  uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  775/2016)  
 

22)  COM-therm, spol. s r.o. – Žiadosť o výpožičku pozemku TE-753/2016 
 
Materiál stiahnutý z rokovania na základe návrhu pr edkladate ľa.  
 

23)  Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno TE-754/2016 
 
Na žiados ť žiadate ľa predkladate ľ stiahol materiál z rokovania.  
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24)  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Žiadosť o prenájom nebytového priestoru 
 TE-756/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  62/: 
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  776/2016)  
 
 

25)  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – Žiadosť o prenájom 
nebytového priestoru TE-757/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  63/: 
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  777/2016)  
 
 

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

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
 
/Výsledok hlasovania č.  64/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových  priestorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 15 
Za: 11 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  778/2016)  
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27)  Stará pevnosť Komárno n.o. – Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy TE-759/2016 
 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
/Výsledok hlasovania č.   65/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o úpravu nájomnej zml uvy za prenájom nebytových 
priestorov   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
ERROR!  - v miestnosti bolo málo poslancov, tým mes tské zastupite ľstvo nebolo 
uznášaniaschopné.  
 
Prezentácia poslancov: 14 prítomných poslancov.  
 
Nové hlasovanie:  
/Výsledok hlasovania č.   66/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o úpravu nájomnej zml uvy za prenájom nebytových 
priestorov   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  779/2016)  
 
 

28)  Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola – 
Žiadosť o prenájom nebytového priestoru TE-760/2016 

 
(Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.) 
 
B. Szabó – dnes sme odsúhlasili pre špeciálnu základnú školu 136 tisíc eur. Čiže podmienky 
sa zmenili, a tých 4 tisíc eur nie je v súlade s tým, čo tu odznelo. Mali by sme zvýšiť výšku 
nájomného.   
I. Némethová –  výšku  nájomného navrhujem zvýši ť na 6600,- eur/rok + režijné 
náklady... 
 
/Výsledok hlasovania č.  67/: 
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov   -  4000 eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 10 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  780/2016)  
 
 

29)  Jozef Švec a Zita Švec – Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene TE-765/2016 

 
Alternatíva 1: Návrh MsÚ na uznesenie   -  neschvaľuje 
/Výsledok hlasovania č.  68/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie budúcej  zmluvy o vecnom bremene 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  781/2016)  
 
 

30)  ZSE Distribúcia, a.s. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene TE-766/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  69/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   782/2016)  
 

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

 
É. Hortai – do odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných 
návrhov za člena navrhujem Mgr. Györgya Battu.  
I. Andruskó – za člena komisie navrhujem Mgr. Tímeu Szénássy.  
K. Gli č – navrhujem MUDr. Antona Mareka .   
I. Némethová –  za mestský úrad navrhujem Bc. Silviu Salamonovú  a Adrianu 
Gerencsériovú .  
I. Andruskó – za predsedu navrhujem Mgr. Györgya Battu.  
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/Výsledok hlasovania č. 70/: 
návrh MsÚ na uznesenie k návrhu na schválenie  záme ru predaja nehnute ľnosti a na 
vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  783/2016)  
 

32)  EURO-AGRO, spol. s.r.o. – Žiadosť o prenájom nebytového priestoru TE-784/2016 
 
/Výsledok hlasovania č.  71/: 
návrh na uznesenie na prenájom nebytového priestoru   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia   784/2016)  
 

33)  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 

 
Materiál stiahnutý z rokovania. Žiadate ľ - pán Édes nazna čil, že chce pokra čovať 
v rokovaní oh ľadom ďalších podmienok.  
 

34)  SHMÚ - Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
 TE-786/2016 

 
/Výsledok hlasovania č.  72/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia  785/2016)  
 
É. Hortai  – predchádzajúci materiál – prípad pána Édesa - bol stiahnutý z rokovania. Chcela 
by som vyžiadať informáciu, že aké kroky boli urobené v tejto veci?  
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I. Némethová  – uznesenie bolo odovzdané na súde aj v katastri. Kataster nám oznámil, že 
prijal pripomienku súdu a podanie, a vlastnícke právo menovaného vymaže z katastra 
nehnuteľností.  
L. Stubendek – ďakujem za informáciu. Máme ešte posledný bod - prerokovanie verejného 
obstarávania na Mestský informačný systém, ktorý navrhol pán poslanec Ing.  Péter Korpás.   
Poprosím podať veľmi krátku informáciu... 
 
 
K bodu č. 5. -  Verejné obstarávanie na Mestský informa čný systém  
Predkladateľ: Ing. Peter Korpás 
 
Pán poslanec Ing. Peter Korpás  vyjadril svoje pochybnosti ohľadom verejného obstarávania 
na mestský informačný systém. Páni poslanci počas prestávky obdržali materiál – Dôvod 
zmeny informačného systému, v ktorom je vysvetlené, prečo je potrebná zmena 
informačného systému. Pán poslanec Korpás vidí problém v tom, že verejné obstarávanie 
bolo vypísané vo veľmi krátkom termíne, ktoré nie je postačujúce na vypracovanie 
a predloženie ponuky. Pán poslanec požiadal mestský úrad o informáciu, že koľko firiem 
bolo oslovených v písomnej forme, a  ktoré spoločnosti, firmy boli oslovené? Taktiež 
informoval prítomných, že táto verejná súťaž z nejakého dôvodu bola znovu zverejnená 14. 
júna 2016, kde v novej výzve je uvedený dátum odovzdania ponúk taktiež 10. júna 2016. 
Ďalší problém vidí v tom, že špecifikácie - príloha č. 3 výzvy na predkladanie cenovej ponuky 
je rovnaká, ako dokument vo verejnej súťaži viacerých miest na Slovensku, a taktiež príloha 
k zmlúv uzavretých s jednou spoločnosťou. Má podozrenie, že špecifikácie neboli 
vypracované mestským úradom, ale danou spoločnosťou, ktorú nechcel menovať. 
Spoločnosť, ktorá túto službu zabezpečuje už vo viacerých mestách, v každej uzatvorenej 
zmluve a v cenovej ponuke má uvedenú rovnakú špecifikáciu. Ako príklady uviedol mestá 
Teplička nad Váhom, Trenčín, Dunajská Streda, Lučenec, atď. Podozrieva, že výzva na 
predloženie cenovej ponuky bola vypísaná v takej forme, aby to vyhovovalo len jednej 
spoločnosti. Podľa zákona o verejnom obstarávaní je to diskriminácia. Výzva bola vypísaná 
na sumu 19 900 eur + DPH. V ostatných mestách spoločnosť túto službu zabezpečuje za 71 
tisíc eur ročne, v ďalšom za 120 tisíc eur, a v treťom za 55 tisíc eur ročne navyše.  Upozornil 
na to, že vo verejnom obstarávaní uvedená suma - 19 900 eur + DPH ročne, nie je celková 
suma za poskytovanie služieb. Ak spoločnosť vyhrá verejnú súťaž za 19 900 eur, mestské 
zastupiteľstvo sa dostane do slepej ulice, lebo mestský úrad zavedie nový systém a bude 
musieť platiť požadované servisné poplatky. Tieto servisné poplatky sú stanovené zvlášť 
v servisnej zmluve. Pán poslanec požiadal primátora, aby túto verejnú súťaž zrušil 
bezodkladne. Podmienkou verejnej súťaže má byť aj tá požiadavka, že cenová ponuka musí 
obsahovať celkovú sumu za všetky služby, čiže aj servisné poplatky a všetky výdavky 
spojené na zabezpečenie tejto služby, a to na 4 roky. Taktiež žiadal osloviť všetky vývojárske 
spoločnosti, ktoré poskytujú a zabezpečujú informačné systémy na MsÚ v mestách na 
Slovensku.   
 
 
Ing. Róbert Dobi,  poverený vedúci odboru podpory a vnútornej prevádzky sa krátko vyjadril 
k položeným otázkam.  
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Nakoľko mestské zastupiteľstvo už nebolo uznášaniaschopné, prítomní poslanci sa dohodli, 
že problematiku verejného obstarávania – riešenie informačného systému Mesta Komárno 
budú prerokúvať podrobnejšie na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční 7.  júla 2016.  
 
 
K bodu č. 6. - Rôzne 
 
V bode Rôzne neprebehla rozprava. 
 
 
K bodu č. 7 -  Záver  
 
Pán primátor Ing. Stubendek László o 21:02  hod. poďakoval prítomným za účasť, zaželal 
všetkým príjemný večer a ukončil 21. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
V Komárne, 16. júna 2016  
 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

 
 
 

Overovatelia 
 
 
 

Ing. Rajkó František    ................................................................. 
 
 
 

JUDr. Štefan Bende           ................................................................... 
 
 

 
Zapísala: Klaudia Szépová 
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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.  

 
 


