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Naše číslo: 2471/38866/OOP-ZP1/2012                        Komárno, 26. januára 2012 
 

ZÁPISNICA  
ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Neprítomní – ospravedlnení – prídu neskôr : Mgr. Juraj Bača. 
 
Ďalší prítomní:  

- Ing. Štefan Pásztor, prednosta MsÚ 
- vedúci odborov MsÚ    
- hlavný kontrolór 
- prizvaní zástupcovia tlače 
- prizvaní vedúci mestských organizácií 

 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu, počet poslancov pri otvorení 
rokovania: 22, dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice:         Viktória Mala 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia:    JUDr. Mária Kanthová 

Mgr. Štefan Bende 
 

/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :23   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia a vyzval prítomných 
poslancov na predloženie pripomienok a návrhov k programu. On sám navrhol ako bod číslo 5 k 
Informatívnej správe o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. na digitálne 
televízne vysielanie.  
É. Hortai  – súhlasím s predložením bodu číslo 5 o prerokovaní žiadosti spoločnosti COM-
MÉDIA.  
B. Keszegh  – aj moja téma sa týka tejto spoločnosti, ale nie digitalizácie, ale na predošlom 
zasadnutí som predložil návrh na uznesenie, vyzeralo to tak, že sa spustila aj diskusia, zrodil sa 
prísľub, že na ďalšom zasadnutí bude diskusia, netrvám na tom, aby to bol individuálny bod, ale 
ak ho vieme pripojiť ku COM-MÉDII, ani nie je potrebné o tom individuálne hlasovať. 
Poukazoval som aj na to, že kvôli konaniu volieb je to obzvlášť aktuálne, bol by som teda rád, 
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keby sme sa o tom bavili nie dodatočne až po pár mesiacoch vyvodiac veľké konklúzie 
a konštatácie, ale teraz, keď je to aktuálne. Ďakujem.  
I. Andruskó  – navrhujem už klasicky doplniť bod číslo 2 Interpelácie o otázky poslancov, 
ďakujem.  
É. Hortai  – navrhujem pánovi poslancovi Keszeghovi, aby rozdal svoj vlastný materiál ohľadom 
COM-Médie a ten sa potom prerokuje v individuálnom bode.  
A. Marek  – Otázky poslancov by boli ako bod číslo 6.  
B. Keszegh  – materiál COM-MÉDIA, akceptujem, aby to bol individuálny bod určený na 
prerokovanie.  
 
Bod číslo 5 Informatívna správa o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. na 
digitálne televízne vysielanie – pozmeňujúci návrh A. Mareka 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :23   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Pozmeňujúci návrh I. Andruskó – po pôvodnom programe zaradiť ako bod číslo 6 Rôzne  
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :24   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 
 

Pozmeňujúci návrh B. Keszegh – COM-MÉDIA z iného uhla pohľadu, materiál nie je rozdaný 
žiadny 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :6   
     Proti  :1 

Zdržal sa :11 
Nehlasoval :6 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním, nezaraďuje 

sa teda do programu 
 
Hlasovanie o predloženom programe aj s pozmeňujúcimi návrhmi 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  Za  :23   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Schválený program zasadnutia je nasledovný: 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Podmienky a podklady k verejným obstarávaniam na zabezpečenie verejnoprospešných 

služieb a prác v meste Komárno 
5. Informatívna správa o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. na digitálne 

televízne vysielanie 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie 
 
I. Andruskó  – v prvom rade by som chcel interpelovať pána primátora vo veci účtovného 
programu, kontaktovalo ma viacero účtovníkov inštitúcií, že sú nejaké problémy ohľadom 
účtovného programu a môžu sa naskytnúť problémy pri rôznych našich inštitúciách. Nie je 
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v sále Ing. Nagy, ktorý by mohol odpovedať z odborného hľadiska namiesto pána primátora, 
podstatou je, že v meste bežia paralelne dva účtovné programy, jeden je program ACASE, ktorý 
bol v platnosti od roku 2008, pomocou neho účtujú našej jednotlivé inštitúcie. Druhý program je 
AVIS, ktorý beží na mestskom úrade od 1. júla a účtovníčky dnes dostali e-mail z Košíc, 
v ktorom informujú, že pozastavia účinnosť programu ACASE, ktorý slúži na účtovanie miezd 
a iných položiek. Možno sa od rána niečo zmenilo, ale mnohí sú rozhorčení, jedna kolegyňa 
naznačila, že sa začali zbierať nejaké podpisy, že samotné mesto resp. Ing. Nagy zle manažuje 
tieto záležitosti, na toto by som chcel dostať odpoveď, že aká je pravda. Kolegyne tvrdia, aj keď 
ja nie som účtovník, ale že tento program je na účtovanie v školách absolútne nevhodný, zle sa 
s ním manipuluje, cez tento program beží samotné mzdové účtovníctvo a cez program 
zavedený od roku 2008 sa účtuje bez problémov. Aká chyba nastala, že je každý rozhorčený, 
na základe tohto programe neúčtujú len školy, ale aj ostatné príspevkové organizácie. Druhá 
interpelácia – odzneli vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom, nie je pravda to, čo tu viacero ľudí 
zdôraznilo, že MZ znížilo rozpočet mestského úradu v decembri, JUDr. Novák a MUDr. Marek 
to vyhlásili, je potrebné si pozrieť vlaňajší a tohtoročný rozpočet, tento rok je rozpočet 
mestského úradu vyšší o 34.361 eur, na tlačovej konferencii padlo vyhlásenie, že je potrebné 
prepustiť 10 – 15 zamestnancov, toto nevyplýva z výšky rozpočtu, lebo zdôrazňujem, neznížili 
sme, ale zvýšili rozpočet mestského úradu oproti vlaňajšiemu roku. V podobnom duchu 
odznelo, že by bolo potrebné znížiť mzdy poslancom o cca 10%, ak si pozriete porovnanie 
s vlaňajším rokom, mzdová položka poslancov vzrástla o 12 tis. eur. Čiže kolegovia poslanci 
odhlasovali zvýšenie toho mzdového rámca o 10%, z ktorého je financovaný plat členov 
mestského zastupiteľstva. Z toho vyplýva, že plat poslancov sa nieže znižuje, ale zvyšuje. 
Zmrazený plat poslancov na 4 roky je potrebné udržať, ale informácia odznelá na tlačovke, že 
sa platy znížili, je nepravdivá, táto položka vzrástla o 10%. Na toto by som rád dostal odpoveď, 
že ako to bolo odkomunikované, keď čísla ukazujú iné než informácie, ktoré sa objavili v tlači. 
Ďakujem pekne.  
A. Marek  – ohľadom Novitechu, aj predtým bola spätná väzba, že ten program je oveľa lepší 
než ten predošlý, je to podpísané, ten problém nie je. Vyzerá to tak, že organizácia sa snažila 
vyvolať nejaký nátlak, aby sa zmluva podpísala na dlhšie obdobie. Už je to podpísané, nie je 
žiadny problém, len cez telefón nám to bolo naznačené, takže je to v poriadku. Rozpočet – 
zvýšenie o 10% môže vychádzať z toho, že je viac členov odborných komisií ako 
v predchádzajúcich obdobiach. Detailnejšie vám neviem na to odpovedať.  
O. Gajdáč – už rok pracuje toto MZ a doteraz za rok sme neboli schopní ustanoviť rady škôl 
a materských škôl. Ja by som požiadal pána primátora a Ing. Weszelovského, aby dodatočne, 
pretože to nie je v programe na najbližšie zasadnutie komisie, dodali materiál a aby sme na 
najbližšom zasadnutí odhlasovali nové zloženie rád škôl. Dovolím si povedať, že je to od nás 
nezodpovedné, týka sa to všetkých MŠ a ZŠ v meste a je veľmi dôležité, aby tie rady škôl 
pracovali tak ako pracovať majú, je to dôležité pre nás ako pre mesto, tak aj pre nich a nevidím 
najmenšiu prekážku, aby sa tak konečne udialo. A myslím, že sa môžeme dohodnúť jednotlivé 
frakcie alebo zoskupenia, aby sme si sadli budúci týždeň alebo neskôr pred zastupiteľstvom 
a dohodli sa na obsadení postov v radách škôl. Ďakujem. 
A. Marek  – myslím, že je to na mieste, všetci s tým súhlasíme, treba to zmeniť. Takže bude to 
predložené, dohodnú sa jednotlivé frakcie.  
T. Varga  – ďakujem za slovo. Rád by som interpeloval pána primátora v troch záležitostiach. 
Vlani v júli bolo schválené uznesenie, ktoré by sa bolo zaoberalo nížením resp. vylúčením 
kamiónovej dopravy. Odvtedy uplynul pol rok a situácia sa nielen že nezlepšila, ale dokonca 
zhoršila. Našich obyvateľov ohrozuje čoraz viac kamiónov a pekne pomaly devastujú naše 
mosty. S touto témou sa minulý týždeň zaoberala aj TV Markíza, v plnení uznesení figuruje toto 
uznesenie ako splnené. Ako bolo splnené a aké kroky boli vykonané? 3. januára sa objavil 
výrok pána primátora v miestnych médiách, podľa ktorého sa o Komárno zaujímajú traja 
investori, ktorí by vytvorili v meste pracovné miesta. Keďže bol pán primátor dosť skúpy na 
slovo, zaujímalo by ma, či sa v tejto téme pokročilo, akou výrobou sa títo investori zaoberajú 
a koľkým ľuďom by poskytli prácu? 14. januára miestne médiá zverejnili, že pán Čaplovič po 
svojej návšteve Komárna skonštatoval, že sú diskriminované slovenské školy. Podľa väčšiny 
Komárňanov je to urážlivé a zavádzajúce, pýtam sa pána primátora, či si nemyslí, že by sa mal 
verejne dištancovať od tohto nepravdivého vyhlásenia? Ďakujem pekne.  
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A. Marek  – kamiónová doprava, problém nie je na našej strane, ale ak sa pozrieme, tak vždy 
z maďarskej strany prichádzajú kamióny. Aj mne sa stalo, že my oproti išli dva kamióny a musel 
som takmer odstaviť vozidlo, aby oni mohli prejsť. My toto neviem zastaviť z druhej strany, 
neviem ako by sme sa mali dohodnúť s druhou stranou. Viackrát sme v tejto téme rokovali 
s druhou stranou, aj o problémoch so svetelnou signalizáciou počas sviatkov, ktoré sú u nás, 
zapnutá je svetelná signalizácia a často stoja autá v rade až pri Priori. Viackrát sa stalo, že sme 
v ten deň museli volať na druhú stranu, aby signalizáciu vypli. Ja to ovplyvniť neviem, skúšal 
som to viackrát, možno by sme mali zatlačiť cez ministerstvo dopravy, toto vidím ako jediný 
spôsob, iné na to neviem uviesť. Čiže čo mesto mohlo urobiť, aj urobilo. Vyhlásenie zo dňa 3. 
januára – v decembri bolo zasadnutie NSK, diskutovali sme, pýtali sa na situáciu v Komárne, 
povedal som, že bohužiaľ v NSK je najväčšia nezamestnanosť práve v Komárne, je to smutné 
prvenstvo, s investormi je problém, takže aj ja som bol prekvapený, že čo sa objavilo 
v novinách, odzneli vety, ktoré som ja nezverejnil. Prebehli síce už prvé rokovania, čiže ešte sa 
prihlásia a potom sa uvidí, nakoľko je to zrealizovateľné. V tom článku sa objavili zaujímavé 
slová, neviem, Hrkáč apod., tieto som ani nespomenul. Ešte je jeden investor, pre ktorého je 
ťažké teraz sa rozhodnúť, ešte chcú ísť na príslušné ministerstvá, lebo sú to zahraniční 
investori, a informovať sa o nejakých úľavách a dotáciách, dovtedy je teda zbytočné o tom 
hovoriť. A ešte chcú počkať aj na výsledok parlamentných volieb, lebo s tými ľuďmi, ktorí sú na 
príslušných ministerstvách, sa im už ťažko rokuje. Ohľadom pána Čaploviča, ja som o tejto 
diskriminácii nepočul a ani článok som nečítal. Povedal len toľko, že tej školy by bolo škoda, 
lebo je dobre vybavená, že prečo ju chceme zatvoriť, ja som dôvody uviedol, nehovoríme o tom, 
že ju chceme zavrieť, len o danej situácii. Viacero škôl musí doplácať na túto jednu, lebo treba 
doplácať z ich rozpočtu a kým predvlani to bolo 8 – 9 tis. eur, tak v roku 2011 to už bolo vyše 20 
tis. eur. Ja som teda o diskriminácii nepočul, treba sa na to opýtať autora článku.  
V. Novák  – len by som rád doplnil pána primátora, otázka pána poslanca Vargu je na mieste, 
objavilo sa to vo viacerých novinách a v podstate pán Čaplovič sa vyjadril po návšteve 
Komárna. Aj keď nespomenul len Komárno, ale aj Štúrovo a Svodín alebo ešte nejaké mesto, 
ale viem, že tri mestá, kde považoval situáciu slovenských škôl za vážnu. Keď sme o tomto 
diskutovali, spomenul, že budú iniciovať návrh úpravy zákona, prostredníctvom ktorého sa 
začne nejaká dotačná politika škôl s jazykom výučby menšiny. Čo je však rozhorčujúce, ale 
neviem, či sa oplatí na každé takéto vyhlásenie reagovať, ale je zrejmé, že s tým nemôžeme 
súhlasiť, že v zmysle zákonov je nemožné, aby ktorákoľvek rusínska alebo maďarská alebo 
slovenská škola bola kvôli tomuto diskriminovaná, to je nemožné. Takže táto pripomienka je 
správna, je treba si premyslieť, či je potrebné reagovať na všetky pripomienky, nič také 
neodznelo, ja som sa toho zasadnutia zúčastnil, avšak v novinách sa toto neférové vyhlásenie 
objavilo. Ďakujem.  
É. Hortai  – ďakujem za slovo, interpelujem pána primátora v dvoch otázkach. V uplynulých 
dňoch prišli ďalšie dva upozornenia prokurátora ohľadom pozastavenia výkonu uznesení 
a v súvislosti so zvolaním zasadnutia MZ resp. s prerušením zasadnutia a s podpisovaním 
uznesení. Rada by som rozdala súvisiaci materiál, aby boli poslanci informovaní, úrad to má, 
lebo pán primátor to dostal. Prokurátor skonštatoval, že pán primátor svojím postupom ohľadom 
výkonu svojho práva pozastavenia uznesení, zvolania zasadnutia resp. podpisovania uznesení 
porušil zákon. MZ na svojom zasadnutí dňa 11. júla 2011 rozhodlo o dotácii kariérneho centra 
UJS, pán primátor výkon tohto uznesenia pozastavil a neskôr nedovolil, aby o tom MZ na 
svojom neskoršom zasadnutí opätovne hlasovalo. Prokurátor skonštatoval, že pán primátor 
porušil zákon, kedy neumožnil poslancom hlasovať o potvrdení uznesenia, ktorého výkon on 
pozastavil. Týmto bránil uplatňovaniu zákonných práv poslancov. Postupom primátora bolo 
zmarené uvedené právo poslancov – a teraz sa deje to isté. Poslanec žiada o rozdanie 
materiálu a nedeje sa to. Ďalej sa uvádza, že primátor postupoval v rozpore so zákonom 
o obecnej samospráve, kedy prerušil zasadnutie MZ konané v dňoch 6. 13. a 19. septembra 
s tým, že neumožnil ukončiť zasadnutie, následne nezabezpečil zákonné zvolanie 
a informovanie občanov o ďalšom konaní a programe zasadnutia. Prokurátor ďalej 
skonštatoval, že podľa listu JUDr. Nováka primátor podpísal uznesenia schválené na zasadnutí 
v dňoch 6. 13. a 19. septembra až 23. septembra. Len pripomínam, že podľa zákona je 
potrebné schválené uznesenia podpísať do 10 dní. Ak do toho času primátor uznesenia 
nepodpíše, tým vlastne pozastaví ich výkon. V tom prípade MZ 3/5 väčšinou môže uznesenia 
potvrdiť. V zmysle tohto primátor vlastne pozastavil výkon uznesení, ale že presne o ktoré 
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uznesenia ide, podľa prokurátora, ktorý skonštatoval, že predložené dokumenty sú 
nedostatočne vyhotovené, to nebolo možné zistiť. Neskôr pán primátor svoje nesplnenie 
odstránil tým, že uznesenia podpísal. V zmysle listu pána viceprimátora 23. septembra 2011 
v prípade pozastavení uznesení by už mohlo rozhodnúť len MZ. Prokurátor upozornil listom 
primátora, že primátor a MZ sú dva orgány mesta s odlišnými právomocami, nie sú jeden 
druhému ani podriadení ani nadriadení. Primátor je povinný postupovať podľa zákona a v rámci 
zákona. Prekročením svojich právomocí nemôže brániť právam občanov a poslancov a nemôže 
brániť prác poslancov a MZ. Vo svetle týchto poznatkov sa znova potvrdilo, že je potrebné 
vyhotovovať presné zápisnice z MZ, žiadam o písomnú informáciu ohľadom plnenia opatrení 
zavedených pre odstránenie nedostatkov uvedených v upozornení.  
V. Novák  – chcel by som odpovedať. Bez toho, aby som bol osobný a aj keď viem, že sa toho 
prítomná tlač chytí, túto pripomienku považujem za neférovú a podlú. Milí kolegovia poslanci, 
v prvom rade by bolo treba uviesť, že tento návrh na prokuratúru ste podávali vy. Prečo ste 
neprečítali, že na základe podania JUDr. Éva Hortai, nech sa páči prečítať celý list. Po druhé – 
prokurátor sa listom obrátil na nás, v ktorom určil termín, podľa ktorého chce prerokovať obsah 
tohto upozornenia do 30 dní so zástupcami mestského úradu. Toto sa ešte neudialo, napriek 
tomu tu Éva Hortai už rozpráva v kategóriách. V kategóriách, nemali sme možnosť ani 
sa brániť. Je to upozornenie prokurátora a keď bude potrebné, odvoláme sa na krajskú 
prokuratúru, ak bude treba obrátime sa na generálnu prokuratúru pre vysvetlenie zákona. 
Takže ja ako poslanec, jej interpeláciu zamietam a navrhujem to aj pánovi primátorovi, lebo 
jednoducho je to neférové. Neuplynulo 30 dní, milá Éva Hortai a vy to dobre viete. A ak vy ste 
podali oznámenie na vedenie úradu, ďakujeme za nápad, urobíme tak aj my, ak to budeme 
považovať za potrebné, lebo máme to dosť veľa dôvodov a uvidíte, že o niekoľko hodín to aj 
vysvetlíme, že prečo. Čo ste urobili, je vyslovene manipulácia, to musím vyhlásiť, pretože 
jednoducho úrad dostal 30 dňový termín, úrad a nie zastupiteľstvo a potom, ako by sme to boli 
prerokovali s prokurátorom, čo bude do 12. februára, potom by sme mali informovať 
zastupiteľstvo. Preto tomu nerozumiem, lebo vy ste podali oznámenie a vy ste dostali aj 
odpoveď. Ďakujem.  
É. Hortai – ja som žiadala len o vysvetlenie zákona, na nikoho som nepodávala oznámenie. 
V tom materiáli, ktorý som rozdala, ktorý mi najprv nedovolili rozdať, v tom to je. A výklad 
zákona spočíva v tom, že kompetencie sú rozdané medzi primátora a MZ. A to, že tieto práva 
musia byť pre pána primátor resp. pre MZ zabezpečené zo strany úradu, to nesúvisí s mojou 
terajšou interpeláciou. Ďakujem.   
I. Dubány  – ďakujem, v decembri som požiadal pána primátora v rámci bodu interpelácie, aby 
mi odpovedal na 4 interpelácie ohľadom spoločnosti CALOR s.r.o.. Dnes je 26. januára, teraz 
som našiel na stole jednu obálku, kde sú uvedené nejaké odpovede na tieto 4 otázky, nemieni 
to komentovať, lebo nie sú uvedené všetky odpovede a bola daná odpoveď len na jednu 
otázku. Takže moja pripomienka, že samozrejme písomne odpoviem na tento list, ale preto som 
pýtal slovo, lebo tých 30 dní, teraz sme spomínali, že každý má právo do 30 dní sa vyjadriť 
alebo obdržať vyjadrenie, takže poprosím vás, že na interpelácie, nebolo to po prvýkrát, ale 
ozývam sa až teraz, prosíme myslím si, že v mene všetkých poslancov do 30 dní odpovedať a 
keď neviete alebo nemienite odpovedať na niektoré otázky, aj to sa dá napísať, lebo toto je 
poloprázdny list. Ďakujem pekne.  
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  Za  :9   
     Proti  :0 

Zdržal sa :8 
Nehlasoval :7 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním 

 
K bodu číslo 4 Podmienky a podklady k verejným obstarávania m na zabezpe čenie 
verejnoprospešných služieb a prác v meste Komárno 
 
TE-642 Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno 
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I. Andruskó  – doplnenie odovzdal na papieri, doplnené paragrafy číslo § 26, 27, 28 a 36, toto 
doplnenie platí pre všetky verejné obstarávania v tomto bode.  
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :4 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
TE-643 Zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta Komárno 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
TE-644 Zimná údržba miestnych komunikácií mesta Komárno 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
TE-645 Oprava a údržba miestnych komunikácií mesta Komárno 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 
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Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
TE-646 Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 16/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
TE-647 Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca I. Andruskó 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
Hlasovanie o úplnom znení 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 5 Informatívna správa o príprave prechodu spol očnosti COM-MÉDIA spol. 
s r.o. na digitálne televízne vysielanie 
Rokovanie o materiáli číslo TE-668a 
Poslanecký návrh poslanca B. Keszegh 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada Mgr. Zoltána Péka, konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA, spol. s.r.o. a) vypracovať alternatívy na digitalizáciu (s cenovými ponukami, technické 
možnosti a dostupnosť), b) vypracovať alternatívy na zníženie nákladov, c) spraviť potrebné 
kroky na aktualizáciu firemných údajov.“  
/Výsledok hlasovania č. 19/:  Za  :16   
     Proti  :0 

Zdržal sa :5 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Poslanecký návrh poslanca V. Novák 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra Mesta 
Komárno vykonať kontrolu vo veci zakladajúcej listiny spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. 
založenej do zbierky listín Okresného súdu Nitra - Obchodný register, či bola vyhotovená 
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a založená v súlade so zákonom číslo 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.“  
/Výsledok hlasovania č. 20/:  Za  :16   
     Proti  :0 

Zdržal sa :6 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený 

 
Uznesenie k Informatívnej správe o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. na 
digitálne televízne vysielanie 
v bode C/ doplniť „... návrh dodatku ZL v znení úplného znenia zo dňa 27.7. 2010“  
Hlasovanie o pôvodne predloženým návrhom v znení doplnku 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  Za  :20   
     Proti  :0 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený 

 
K bodu číslo 6 Rôzne 
 
B. Keszegh  – na internete som čítal, že cena vody sa bude v Komárne zvyšovať, ja som 
počítal, že o 0,27 eur, to je asi položkovitá cena, zrejme je viacero taríf, ale myslím, že by bolo 
lepšie počuť informáciu z prvej ruky. Preto by som sa spýtal členov dozornej rady KOMVak, Ing. 
Gyırfyho alebo Ing. Szaba, či je táto správa pravdivá? Vieme, že už sa to nepredkladá na MZ, 
len sa rokuje s ÚRSO. Je teda pravda, že sa zvyšuje v Komárne cena vody? Parkovaní systém 
– I. Dubány mal pripomienku, že darmo chodia čistiace vozidlá, tam kde stoja na ulici autá, 
zabraňujú prístupu vozidla, takže sa čistí dookola a nikdy nie je poriadok. Pravdepodobne to 
treba riešiť cez parkovací poriadok, ja žiadam pána prednostu, ak bude nabudúce na pretrase 
téma parkovania, aby predložil aj návrh týkajúci sa usporiadania dopravy. Podľa mojich 
informácií mesto dostalo účet na 48 tis. eur od tejto spoločnosti, ktoré majú byť vyplatené ako 
pokuta za vypovedanie kontrola ohľadom zariadení zabraňujúcim odjazdu vozidla (tzv. papúč). 
Spoločnosť sa sťažuje, že sa o tom dozvedela až dodatočne a až do mája nevedeli 
zorganizovať stretnutie vedení na meste. Ja som sa za tým pozrel a dozvedel som sa, že ak 
mesto nič nepodnikne, tak sa účet môže vyšplhať až na 200 tis. eur, ak to poženú pred súd pod 
titulom ušlý zisk atď.. žiadam o informácie z prvej ruky.  
B. Szabó  – čo sa týka ceny vody, pred týždňom pán riaditeľ, ktorý bohužiaľ nepočkal do konca 
zasadnutia, doniesol rozhodnutie ÚRSO, že sa vskutku bude zdvíhať cena vody. Presné čísla 
neviem uviesť, ale ak sa dobre pamätám, bolo to 1,86 eur voda a stočné a to sa zvýšilo o tých 
0,27 eur, čo tu niekto uviedol.  
A. Marek  – čo sa týka ceny vody, bolo nám to predostreté už hotové. Parkovacie miesta – 
keďže vypadlo dvesto miest na námestí Kossútha, spoločnosť nás požiadala, aby sme rozšírili 
parkovacie miesta na jednotlivé sídliská, aby sme vedeli nahradiť tie vypadnuté miesta 
z námestia. Poženieme to na právnu rovinu, lebo je tu viacero otázok, ktoré je potrebné 
doriešiť. S pánom Ferenczym musíme tieto otázky prejednať, lebo takto to nefunguje, že nám 
pošlú faktúru a my ju musíme zaplatiť. Aj oni majú určité povinnosti, bola zanedbaná údržba 
ponorných stĺpov, aj neďaleko mestského úradu je jeden pokazený. Oni dali preskúmať tieto 
veci nejakej advokátskej kancelárii a boli utvrdení v tom, že majú pravdu. Prerozdelenie 
vybraných poplatkov za parkovanie tiež nie je v poriadku, je dôležité, že koľko sa odvádza 
s DPH a koľko bez DPH. 80% poplatkov ide do pokladne parkovacej spoločnosti. A my ešte im 
máme poskytnúť mestského policajta, ktorého platíme my a pritom by mohol byť naraz na 
desiatich dôležitejších miestach.  
  
O. Gajdáč – faktická poznámka k Bélovi, ja som čítal v jednom týždenníku „Brutális áremelés“. 
Ja som túto tému prebral s Gáborom Cséplıom ešte pred zastupiteľstvom, ktorý ma ubezpečil, 
že nie je to brutálne, lebo jedna štvorčlenná rodina v byte stúpnu náklady mesačne o 1 eur. 
Toto mi povedal pán konateľ, takže ak je to pravda, tak to naozaj nie je veľké zvýšenie. 
Ďakujem.  
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Sz. Ipóth  – fond športu – ak budeme o týchto veciach hlasovať 16. februára, kedy sa očakávajú 
prvé peniaze, čo im môžem povedať?  
A. Marek  – to zasadnutie je naplánované na 16. februára, dnes sme sa zišli len kvôli verejným 
obstarávaniam. Športové dotácie – vlani boli preto posielané peniaze neskôr, lebo aj rozpočet 
bol schválený neskôr. Keď sa zíde komisia, bude o tom jednať, prebehne aj vyhlásenie 
najlepšieho športovca. Peniaze že kedy budú preúčtované, neviem presne, ako prídu, už aj 
budú preúčtovávané.  
 
O. Gajdáč – bol by som rád, keby sme ozrejmili náš úmysel s kúpaliskom. Príde máj a bude 
neskoro. Otázka je, aký máme úmysel s kúpaliskom do budúcna? Aby fungoval pri CS, ako 
doteraz, myslím si, že je to veľká záťaž pre mesto, navrhujem, aby sme ho dali do prenájmu.  
A. Marek  – ak dáme kúpalisko do prenájmu, nebudeme konkurencieschopní a nepritiahneme 
turistov. Na to bude treba vypísať verejné obstarávanie iného typu, bude ho treba prestavať.  
 
I. Dubány  – ja som sa hlásil s faktickou na Bélu Keszegha. Mali sme nejaké uznesenie, že 
každé zvýšenie cien musí schváliť MZ, bolo by dobré pozrieť sa za tým.  
 
Z. Benyó  – cena vody – mne pán riaditeľ uviedol, že sa zvyšuje o 20%, je to iné ako čo počul 
kolega Gajdáč, že je to jedno eur, ale na osobu v jeden domácnosti.  
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
          prednosta MsÚ                            primátor mesta 

 
Overovatelia 

 
 

................................... 
JUDr. Mária Kanthová 

 
 

............................... 
Mgr. Štefan Bende 

 
 
Zapísala: Viktória Mala 
 
 
 
 
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na 

zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom 
úrade v Komárne.  

• Prijaté uznesenia sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.  


