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Naše číslo:  67562/768/PRI/2018                                           Komárno, 15. novembra 2018 
 
 

ZÁPISNICA 
Z  45. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 15. NOVEMBRA  2018 
 
K bodu číslo  1 – Otvorenie  
 
 

45. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne  
o 15.09 hod. otvoril a viedol 

 
Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 

tlače a ostatných prítomných. 
 

Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie:  MUDr. Zoltán Benyó. 
Neskorší príchod ohlásili:  
 
Ďalší prítomní:    

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

L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo, rád by som Vám povedal, že na poslednom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa objavil jeden problém. Pri rokovaní o rozpočte 
základných škôl ešte neboli známe čísla. Kompetentný špecialista prisľúbil čísla upresniť do 
konca mesiaca, z toho dôvodu bolo potrebné zvolať zasadnutie v mimoriadnom čase. Preto 
sme sa teraz zišli. Vhľadom na to, že sme už po komunálnych voľbách, po zložení sľubu 
nového zastupiteľstva, bude rokovania schopné novozvolené zastupiteľstvo na čele s 
novozvoleným primátorom mesta. Preto je dnešné zasadnutie úplne účinné a spravodlivé. 
Predtým ako budeme pokračovať rád by som povedal, že sa uskutočnili komunálne voľby, 
ktorých výsledkom je, že Mgr. Béla Keszegh bol zvolený za nového primátorom mesta na 
ďalšie obdobie. Srdečne a úctivo mu gratuľujem. Po ustanovujcom zasadnutí plne prevezme 
vedenie mesta (podanie ruky). 
 
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu.  
 
I. Andruskó - ….. nemám kartu 
L. Stubendek – ..... prosím uviesť do zápisnice, že nakoľko pán poslanec Imre Andruskó 
nemá kartu do hlasovacieho zariadenia, bude hlasovať zdvihnutím ruky.  
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Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení rokovania prezentovali: 21. Pán primátor skonštatoval, 
že dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov. Za zapisovateľku zápisnice určil Sylviu Gergelyovú a požiadal 
poslancov o návrhy na overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovateľov zápisnice: -     JUDr. Štefan Bende, 

-     JUDr. Tamás Varga.  
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovateľov (JUDr. Štefan Bende, JUDr. Tamás Varga) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 + 1 (Imre Andruskó) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2093/2018)    

 
 

L. Stubendek – ..... Má niekto pripomienky alebo návrhy k programu? Kým uvažujete, pred 
zasadnutím MZ rokovala Rada pri MZ o predkladaných materiáloch a doporučuje 
mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie, resp. na prijatie nasledovný program: 
 
Schválený program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o plnení uznesení 
3. Žiadosť Zariadenia pre seniorov 
4. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno 

na rok 2018 – normatívna dotácia 
5. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach –budova Lehár – informatívna správa 
6. Zichy – havarijný stav 
7. Interpelácie a otázky 
8. Rôzne 
9. Záver    

 
L. Stubendek – ..... Má ešte niekto pripomienky alebo návrhy k programu?  Áno? Uzatváram 
možnosť prihlásenia sa. Pán poslanec Csaba Czúth má slovo. 
 
O 15.19 hod. prišiel poslanec PhDr. Imre Knirs. 
 

Cs. Czúth – ..... vážený pán primátor, vážení poslanci, vážené dámy a páni. Dovoľte mi, aby 
som aj ja zagratuľoval novozvolenému primátorovi mesta ako aj novozvoleným poslancom aj 
opätovne zvoleným poslancom. Avšak musím povedať, že v piatok, keď som počas 
volebného moratória obdržal pozvánku na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
zamyslel som sa, či mám vôbec prísť. Prišiel som, ale nakoľko už mám iný program, onedlho 
aj musím odísť. Týmto to aj oznamujem. Preto som aj bol taký odvážny a myslel som si, že 
mestské zastupiteľstvo v tomto zložení už nebude sedieť, aby o čomkoľvek rozhodlo. Preto 
som si ani vo sne nemyslel, že sa to môže stať. A predsa sa stalo. Myslím si, viem, že to čo 
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povedal pán primátor, je to tak, pokým nový pán primátor nezloží sľub a nové zastupiteľstvo 
nezloží sľub, zatiaľ sa považujú za primátora a za poslancov, ale neviem si predstaviť, že 
zákon by to vysvetloval inak ako, že po voľbách prvé zasadnutie zastupiteľstva má byť 
ustanovujúce zasadnutie. Ja si myslím, že toto zastupiteľstvo, v tomto zložení, by už 
prakticky o ničom nemalo rozhodovať, z toho dôvodu, že prakticky stratilo všetkú legitimitu 
tým, že občania vyjadrili svoju voličskú vôlu, zrodilo sa rozhodnutie, nový primátor a noví 
poslanci dostali oprávnenia. Týmto oprávnením dostali aj zodpovednosť, a myslím si, že túto 
zodpovednosť treba začať praktizovať. Ja si myslím, že ani po parlamentných voľbách 
nezasadá parlament, aby schválil zopár zákonov, ktoré si myslí, že môžu byť dôležité, a 
preto si myslím, že je to absurdné, že my tu teraz sedíme. Viem, aj ja som čítal program 
zasadnutia, aj to tu odznelo, viem, že sú tu dôležité body programu, ktoré nie je možné 
odkladať pretože sú termínovo viazané. Ale som si istý, že niektoré z nich už bolo možné 
prerokovať skôr, ešte pred voľbami. Po voľbách by sme už prakticky bez politickej 
zodpovednosti mohli prijať akékoľvek rozhodnutia. Takže voliči nemôžu vyjadriť svoj názor 
na to, ako tu teraz budeme stláčať gombíky. Ale viem, že sú tu také body programu, ktoré by 
som aj ja pred 10-tym novembrom podporil oboma rukami, napr. žiadosti vzdelávacích 
inštitúcií alebo žiadosť Mestského kultúrneho strediska, ale myslím si, že po 10-tom 
novembri už toto zastupiteľstvo nemôže rozhodnúť o týchto žiadostiach. A čo je vážnejšie, že 
v pôvodnom programe zasadnutia je oveľa viac takých citlivých žiadostí, ktoré vyžadujú viac 
názorov (viac hľadísk). Okrem iného, obnova existujúcej stavebnej uzávery na Alžbetinom 
ostrove, aby sme prispeli k stavebnému povoleniu. Čo považujem za dôležitú strategickú 
otázku a myslím si, že toto zastupiteľstvo, v tejto otázke by už nemalo rozhodovať. Toto isté 
platí …, teda nesledujúce mestské zastupiteľstvo, ktoré dostalo oprávnenie a dostalo k nemu 
aj zodpovednosť, rozhodne, či na Alžbetinom ostrove chce vidieť nové rezidenčné parky. 
Alebo ak je taký veľký záujem o rezidenčné parky, tak bude pracovať na implementácii už na 
vydaných stavebných povoleniach na existujúce rezidenčné parky. Alebo, či bude chcieť 
vôbec obnoviť existujúce stavebné uzávery na Alžbetinom ostrove. Ak na tom mieste 
predsalen obnoví existujúce stavebné uzávery, tak či radšej nezainvestuje do vytvorenia 
nových pracovných miest. Takže existuje veľa takých strednodobých strategických otázok, o 
ktorých my už nemôžme rozhodnúť, pretože nás už nemožno brať na zodpovednosť. A 
bohužiaľ v programe bol ešte vážnejší bod od tohto, materiál ohľadne pánom primátorom 
zakúpených 2 áut, bez schválenia mestského zastupiteľstva. O tomto prípade, si myslím, že 
tak isto musí rozhodnúť nasledujúce mestské zastupiteľstvo, nový primátor a nové 
zastupiteľstvo, či to schváli, tento druh praxe. Dokonca či to je zákonné. Nechcem to 
predvídať. Samozrejme, príslušné orgány podniknú príslušné kroky. Teda ja si myslím, že 
toto mestské zastupiteľstvo, okrem toho, že sme sa zišli a zagratulovali sme si, týmto som 
začal aj ja, osobne som tak urobil viacerým, zaželáme si veľa šťastia do budúcna, o ničom 
nemôže rozhodnúť. Ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem za prácu.           
 
L. Stubendek – ..... Ďakujem za príspevok. Za položené otázky. Vážené mestské 
zastupiteľstvo, nakoľko nikto nemal konkrétny návrh, predkladám mnou uvedené na Rade pri 
MZ prerokované body programu na prerokovanie. Prosím hlasovať.   
  
 

/Výsledok hlasovania č. 2/:  
k návrhu programu rokovania 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18 + 1 (Imre Andruskó) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2094/2018)    
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O 15.23 hod. odišiel poslanec Csaba Czúth. 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Návrh je schválený. Vážené zastupiteľstvo, teraz 
hlasujme o celom. Ešte raz hlasujme. O celom, lebo bola jedna pripomienka. O celom? Toto 
sa môže brať tak? Dobre. Ďakujem. Ideme ďalej. Nasleduje – Správa o plnení uznesení. 
Otváram rozpravu. 
  
L. Stubendek – ..... pán poslanec Imre Andruskó už odteraz hlasuje kartou. Slovo má pán 
prednosta. 
 

K bodu číslo 2 – Správa o plnení uznesení – TE 2080/2018  
Predkladateľ:  Mgr. Fekete Tomáš, prednosta MsÚ 
 

V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia: 
 

- návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení - k návrhu na uznesenie 
k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 31.10.2018  samostatnú prílohu tvorí 
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02). 
 

- návrh na zrušenie uznesenia č. 1994/2018 -  Sociálny a správny odbor navrhuje 
zrušiť uznesenie nakoľko žiadateľka písomne odmietla prevzatie prideleného bytu 
 

- návrh na zmenu uznesenia č. 2005/2018 – dôvodom zmeny je oprava chyby v písaní 
parcelného čísla 

 
L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Vážené zastupiteľstvo otváram diskusiu. 
Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Slovo má pani poslankyňa JUDr. Hortai. 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
É. Hortai – ...... v každom prípade navrhujem skontrolovať nahrávku, či bol tento bod 
programu schválený, lebo podľa mňa z administratívnej chyby nie, avšak keď už bol materiál 
predložený, mala by som jednu konkrétnu poznámku. Podľa mňa s tým návrhom môže byť 
problém, v ktorom sa upravuje číslo parcely už v skoršom schválenom uznesení s tým 
odôvodnením, že v písaní sa vyskytla chyba, vlastne upravuje predmet rozhodnutia 
a predmet zmluvy. Toto je významná zmena, pretože iné bude predávať zastupiteľstvo, ako 
to bolo uvedené v bývalom uznesení. Teraz neviem otvoriť program, ale kupujúci, si myslím, 
že je právnická osoba a názov právnickej osoby nie je v súlade s obchodným registrom. Aj 
z tohto hľadiska bude zmluva, alebo toto uznesenie nenahraditeľné. Zmluvu nebude možné 
uzatvoriť. Navrhujem zvážiť a nevidím naliehavosť, že by sme mali o tom teraz rozhodnúť, 
radšej by bolo potrebné dôkladne prešetriť, aby zastupiteľstvo neprinieslo zlé rozhodnutie. 
Podľa obchodného registra celkom iste nie je presný názov firmy. Nevyhnutný problém je aj 
to, že predmet predaja sa pokúsime upraviť administratívnou opravou.      
 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Slovo má pán prednosta. 
 
T. Fekete – ..... poprosím pomoc od odboru, keby sa k tomu vyjadrila vedúca odboru. Zmena 
sa týka presne tej 9 m2 parcely, len názov firmy teraz hľadám, ako to je. 
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L. Stubendek – ..... zo strany odboru? Pani inžinierka? Poprosím techniku o pomoc.    

 
K. Prodovszká – ..... áno, chyba je v čísle parcely za lomítkom. Tak ako to už pán prednosta 
povedal, ide o opravu chyby v písaní. Avšak tak ako to uviedla pani doktorka, pani 
poslankyňa, presný názov (meno) firmy je KOVIMEX spol. s r.o.  

L. Stubendek – ..... toľko? Ďakujem. Poznámka zo strany Margit Keszegh na pani 
poslankyňu Evu Hortai  
 

M. Keszegh – ..... k tomu by som mala len takú otázku, že keď sme schválili zámer, či vtedy 
bolo zverejnené číslo parcely správne? Lebo keď už aj vtedy bolo uvedené nesprávne, tak ja 
navrhujem, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania a vráťme sa k nemu neskôr. 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. Poprosím odpoveď. 
 

K. Prodovszká – ..... navrhujem tento bod stiahnúť z rokovania a neskôr o ňom rokovať, po 
oprave. 
 

L. Stubendek – ..... pán prednosta? 
 
T. Fekete – ..... súhlasím. 
 

Materiál o zmene uznesenia č. 2005/2018 stiahnutý z rokovania !!! 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. V zhľadom k tomu, že iná pripomienka nebola, žiadam 
zopakovať o akom materiály budeme hlasovať. 
 

T. Fekete – ..... najskôr žiadam zostávajúci bod o zrušení uznesenia č. 1994/2018 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. Prosím hlasujme. 
 

/Výsledok hlasovania č. 3/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1994/2018 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2095/2018) 
 
 

L. Stubendek – ..... teraz o uznesení o správe o plnení uznesení. Prosím hlasujme. 
 
 

/Výsledok hlasovania č. 4/:  
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
31.10.2018  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 15  
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Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2096/2018) 
 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Nasleduje Zariadenie pre seniorov – žiadosť o 
finančný príspevok z dôvodu havarijného stavu kanalizačného potrubia. Vítam pani 
riaditeľku. Nech sa páči. Slovo má Hedviga Polgárová.  
 
 
 

K bodu číslo 3 – Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu havarijného stavu 
kanalizačného potrubia Zariadenia pre seniorov Komárno   
Predkladateľ:  Mgr. Polgárová Hedviga, riaditeľka organizácie 
 

       Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno predkladá návrh na zmenu programového rozpočtu rozpočtovej organizácie 
z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov od klientov (prehodnotenie odkázanosti 47 obyvateľov 
ZpS v priebehu roka 2018), v celkovej sume 8.312,70 eur. 
 
H. Polgárová – ..... je to vlastne iný materiál, ktorý bol prejednávaný, to čo spomínal pán 
primátor. Ten materiál, ktorý bol prejednávaný v zmysle našej žiadosti ohľadne poskytnutia 
finančného príspevku na havarijný stav, by som teda stiahla, a prosila by som o schválenie 
tohto rozpočtového opatrenia, ktoré bolo spomenuté, teda zvýšenie vlastných príjmov od 
klientov v sume 8.312,70 eur.   
 

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia  
 

Stanovisko rady:  4-0-1 (nezaujala stanovisko) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem pani riaditeľka. Otváram diskusiu. Žiadam predsedu finančnej 
komisie.  
 

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 

B. Szabó – ..... pán primátor, ako to odznelo od pani riaditeľky, na zasadnutí finančnej 
komisie bol predložený iný materiál, teda nie o tomto materiály sme rokovali, ale špecificky o 
riešení havarijného stavu. Ale zo strany pani riaditeľky odznelo, že je potenciál zvýšenia 
vlastných príjmov na základe prehodnotenia odkázanosti klientov. Vtedy sme ešte nevedeli 
presnú sumu, približne okolo 8.000 eur, teraz je to už upresnené. Avšak na zasadnutí 
finančnej komisie na základe toho, čo bolo povedané, zdá sa, že Zariadenie pre seniorov by 
potrebovalo obe položky, pretože v zariadení sú také právne povinnosti, na ktoré výsledky si 
ešte počkáme. Preto sa komisia vyjadrila v tom zmysle, že podporuje to uznesenie, ktoré 
bolo predložené, išlo o haváriu, ale žiadali sme, aby boli prešetrené všetky možnosti, a 
potenciálna podpora bola poskytnutá. Keď k tomuto tento rok nedôjde, tak budúcoročný 
rozpočet bude zaťažený a bude potrebné tento rozpočet navýšiť, respektívne včas niektoré 
veci nebudú uskutočnené. Ďakujem. 
   
L. Stubendek – ..... ďakujem pán predseda. Myslím, že z hľadiska rozvoja mesta nie je 
problém. Stanovisko komisie sociálnych vecí? Pán predseda? Pán podpredseda? 
 
O 15.33 hod. prišiel poslanec Róbert Szayka. 
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A. Marek – ..... na zasadnutí komisie sme o tom rokovali, a nakoľko sme to brali tak, že keď 
sa jedná o havarijnú situáciu, treba ju riešiť. Keď chýbajú prostriedky v rozpočte organizácie, 
tak ho treba doplniť z iného zdroja. My sme na zasadnutí nerokovali o navýšených príjmoch, 
počujeme to len teraz a ukončili sme to na zasadnutí tak, že ak má sociálny odbor nejaké 
rezervy na dôležité veci, tak aby prostriedky boli poskytnuté odtiaľ, treba nájsť zdroje krytia. 
Týmto sme posunuli materiál na rokovanie finančnej komisii, aby našli zdroje krytia.     
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za stanovisko komisie. Nakoľko nie sú žiadné iné pripomienky, 
žiadam zastupiteľstvo o hlasovanie na pani riaditeľkou predložený materiál, kde je uvedený 
aj zdroj krytia aj výška sumy. Pani Hortai Éva poznámka. 
 

É. Hortai – ...... napriek tomu, že som členka finančnej komisie, ale chcela by som pripojiť k 
vyjadreniu podpredsedu sociálnej komisie. Aj my sme rokovovali o tom, že v zariadení 
seniorov sa naskytla neočakávaná udalosť, ktorú trebalo odstrániť, ale nebolo zabezpečené 
finančné krytie a my sme podporili to, aby boli financie zabezpečené zo sociálneho rámca. 
Na použitie vlastných navýšených príjmov a doteraz nekrytých vlastných výdavkov sa zrodilo 
rozhodnutie o prehodnotení odkázanosti obyvateľov a podobne a nie na to aby sa riešilo 
krytíe na odstránenie neočakávanej udalosti. Tento havarijný stav, akoby sa niekde cestou 
stratil. Taký poslanec, ktorý nebude pokračovať v mandáte, nevidím oprávnenie, aby som v 
takejto otázke rozhodla, a to preto, lebo na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
bol jediný prísľub, že o podpore základných škôl bude zastupiteľstvo rozhodovať ešte v 
pôvodnom zložení. Je síce nešťastné riešenie zvolať zastupiteľstvo až po voľbách, mandát 
ešte platí, ale podľa mňa, z morálneho hľadiska máme mandát už len na rozdelenie podpory 
na školách. V tomto prípade, keď neide o riešenie havarijného stavu neočakávanej udalosti, 
tak na toto už nemáme mandát a ja toto neviem podporiť. Ďakujem pekne. Finančná komisia 
o tomto materiály nerokovala. A dokonca ani sociálna komisia. Takže by sa ani nemala 
predkladať. Pôvodný materiál, ktorý prerokovala, tu ani nie je, pre mňa je to prekvapenie. 
Ten pôvodný materiál mal byť predložený, uviedla som to aj na zasadnutí rady, ktorý 
prerokovali obe komisie. Buď by prešiel hlasovaním, alebo nie, keď ide o návrhu na riešenie 
neočakávaného stavu núdze. Ďakujem.   
 
L. Stubendek – ..... je neočakávaný stav núdze. Prosím vážené mestské zastupiteľstvo, iné 
pripomienky nie sú. Prosím hlasujme o pani riaditeľkou predloženom návrhu na uznesenie  
 

/Výsledok hlasovania č. 5/:  
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a rozpočtovej organizácie 
Zariadenie pre seniorov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2097/2018) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Prosím čím skôr odstrániť stav. Pracovať na ňom. 
 

K bodu číslo 4 – Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia – TE 2038/2018 

Predkladateľ:  Mgr. Bajkai János, vedúci odboru 
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Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 po prepočítaní údajov o počte 
žiakov k 15.9.2018, na základe rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 

 

Stanovisko KSKaM:  odporúčala schváliť návrh na uznesenie (4–0–0) 
 

Stanovisko FK:  
- zo dňa 26.09.2018: odporúčala predložiť materiál na zasadnutie Rady pri MZ a MZ (6 

–0–0) 
- zo dňa 07.11.2018: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6–0–0) 

 

Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6–0–0) 
 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Otváram diskusiu. Zo strany komisie školstva?  
 

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 

T. Szénássy – ..... na zasadnutí komisie sme ešte nemali čísla, takže my sme to posunuli 
ďalej na prerokovanie. 
 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem pani predsedkyňa. Prosím o prihlásenie sa do diskusie. 
Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Slovo má pán poslanec Imre Andruskó. Prepáčte, pán 
predseda Szabó. 
 

B. Szabó – ..... ďakujem za slovo. Áno, finančná komisia o tomto rokovala aj dva-krát. Teda 
teraz už mala aj čísla, to bola požiadavka, aby na základe tohto mohlo zastupiteľstvo 
rozhodnúť. Tak ako to uviedol aj pán vedúci odboru, prerozdelené normatívne finančné 
prostriedky na prenesenú kompetenciu po prepočítaní údajov o počte žiakov na základe 
rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Komisia podporila schváliť 
uznesenie počtom hlasov 6-0-0. Ďakujem.  
 
L. Stubendek – ..... ďakujem predsedovi komisie. Slovo má pán poslanec Imre Andruskó.  
 
I. Andruskó - ….. ďakujem pekne pán primátor. Ja som bol ten, ak sa pamätáte, kto žiadal 
na poslednom zasadnutí zastupiteľstva ešte pred voľbami, aby bolo zvolané zastupiteľstvo, 
ale že do 7. novembra, ešte pred moratóriom, nakoľko ešte predtým nikdy nezasadalo 
rokovať zastupiteľstvo po voľbách, tým nespochybňujem zákonnosť, o tom nemôžem 
rozhodnúť, ale v každom prípade som bol za, aby sa to vyriešilo. Pozeral som tie čísla, tie 
školy, ktoré hospodárili dobre, je dostatok žiakov, aby mohli pred vianocami rozdať odmeny 
pre pedagógov, vyzerá to na 800 až 1000 eur, každému to dobre padne pred vianocami. 
Ďakujem pekne.           
 

L. Stubendek – ..... ďakujem pekne pán riaditeľ. Prosím vážené zastupiteľstvo, prosím 
hlasujme o návrhu na uznesenie. 
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/Výsledok hlasovania č. 6/:  
k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2098/2018) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. 
 
 

K bodu číslo 5 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
Predkladateľ:  Ing. Prodovszká Katarína, poverená vedením odboru správy majetku 
 

Informatívna správa o potrebe výdavkov pre zabezpečenie požiadavky na nevyhnutné 
zabezpečenie ochrany majetku nehnuteľnosti – budovy Lehár – TE 2083/2018 
 
 

Na 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne bolo schválené uznesenie č. 
2056/2018, kde MZ žiadalo predložiť na ďalšie zasadnutie vypracovaný zoznam nutných 
prác na zachovanie stavu nehnuteľnosti budovy so s.č. 1166 na parc. registra „C“ č. 2035, 
vedenej na LV č. 6434. 

Mestský úrad Komárno, Odbor podpory a vnútornej prevádzky, Oddelenie podpory 
a vnútornej prevádzky úradu vypracoval zoznam nevyhnutných prác potrebných na 
zabezpečenie ochrany majetku nehnuteľnosti – budovy Lehár 

Zoznam  nevyhnutných prác potrebných na zabezpečenie ochrany majetku 
nehnuteľnosti – budovy Lehár 
 
- revízia strechy - objednaná a už vykonaná - cena 212 € (nebolo plánované v rozpočte) 
- odstránenie výkalov na povale, odstránenie zvyškov uhynutých zvierat - musí byť 
vykonané!!! 
Vyčistenie miestností a dvora vykonajú pracovníci Siligu - náklady na drobnosti - metly, 
lopaty, vrecia a pod. do 200 €. Vyčistenie povaly a uhynutých zvierat externou firmou cca 
1000 €. Kontajner na odpad 150 €. 
- zvody kanalizačnej a dažďovej vody - prečistenie a pretmelenie - musí byť vykonané!!! Cca 
2000 €. 
- posudok statiky balkónu - objednané - 100 €. 
- oprava a zaizolovanie otvorenej časti strechy - cenová ponuka na 498 € - NUTNÉ vykonať 
- oprava - výmena sieťky zabraňujúcej vniknutiu vtáctva do otvorenej časti budovy - cca 600 
€. Stav sieťky - či je ju možné napnúť - nebolo možné zistiť. 
- Preventívne odstránenie nebezpečného zvislého liatinového potrubia (aby nepoškodilo 
budovu pri náhodnom uvoľnení) v zmysle revízie strechy - cca 400 € 
 
Spolu: 212 + 200 + 1000 + 150 + 2000 + 498 + 600 + 400 = 5060 € 

 
Vypracoval: Ing. Dobi 
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Stanovisko MsÚ: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko FK zo dňa 7.11.2018: Komisia žiada riadne vyčíslenie výdavkov, do ktorých 
budú zahrnuté iba náklady spojené s neodkladným zabezpečením ochrany majetku a ktoré 
spĺňajú požiadavku na nevyhnutné zabezpečenie ochrany majetku; hlasovanie (7-0-0) 
 

Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5–0–0) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Otváram diskusiu. Poprosím predsedu finančnej 
komisie.  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
 

B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Komisia žiadala prepracovať návrh na 
uznesenie, resp. zdroje krytia, aby len tie práce boli vykonané, ktoré sú nevyhnutné z 
hľadiska zachovania stavu. Takto vznikol zoznam nevyhnutných prác, ktoré je potrebné 
vykonať v hodnote 5060 eur a zdroj krytia bol navrhnutý prerozdelením finančných 
prostriedkov na túto položku. Avšak to treba povedať, že tu nie je uvedené temperovanie 
budovy, a z materiálu vysvitlo, že v roku 2015 bol odmontovaný plynomer, a keď o tom vtedy 
zastupiteľstvo rozhodlo, ani o tom nevedelo, že už 4 roky budova nie je vykurovaná. Do 
budúcna toto môže spôsobiť obrovské problémy. Toto je potrebné uviesť na margo. Keby to 
bolo možné, trebalo by budovu temperovať, resp. v rámci operačného programu bude možné 
uchádzať sa o výmenu kotlov vo verejných budovách. Bolo by dobré toto rýchlo podstúpiť. 
Ďakujem. 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. Poprosím zvážiť radu pána predsedu. Iné pripomienky nie sú. 
Pán predseda komisie rozvoja mesta.   
 

Š. Bende – ..... ďakujem. Chcel by som len toľko uviesť, že väčšinu materiálu sme ešte na 
predchádzajúcom zasadnutí komisie rozvoja mesta prerokovali a s vedúcou odboru sme 
diskutovali o tom, že už nezvolám ďalšie zasadnutie komisie kvôli prerokovaniu pár 
materálov a možno že by sme ani neboli uznášaniaschopní. Väčšina materiálu už bola 
prerokovaná na komisii rozvoja mesta. Ďakujem pekne. 
 

L. Stubendek – ..... je tak. Ďakujem pekne pán predseda. Vážené zastupiteľstvo, prosím 
hlasujme o podanej správe.  
 
 

/Výsledok hlasovania č. 7/:  
k informatívnej správe o potrebe výdavkov pre zabezpečenie požiadavky na 
nevyhnutné zabezpečenie ochrany majetku nehnuteľnosti – budovy Lehár 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2099/2018) 
 

L. Stubendek – ..... nasleduje správa o havarijnom stave strechy Zichyho paláca. Prosím 
pána Siligu, vedúceho útvaru. 
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K bodu číslo 6 – Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 – Havarijný stav 
strechy Zichyho paláca  

Predkladateľ: Siliga Viliam, vedúci útvaru obrany, ochrany a údržby 
 

Na základe technicko-odborného stanoviska CSS Strešne konštrukcie, protokolárne číslo 
CSS: 135/2018 na objekte „Zichyho palác, nám. gen. Klapku a Župná ul.“, ktorý popisuje 
havarijný stav strešnej konštrukcie (kompletná dokumentácia tvorí prílohu Návrhu na zmenu 
rozpočtu a ako vyplýva z uvedených skutočností, (viď. príloha) krov ako aj strešný plášť 
potrebujú okamžitú opravu, aby sa zabezpečila funkčnosť strechy a aby sa predišlo možným 
úrazom a haváriám, navrhujeme zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2018, povolené prekročenie príjmu finančných operácií a povolené prekročenie bežných 
výdavkov o sumu 5000.- € 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia 
 
Stanovisko FK:  
 

Stanovisko rady:   4-0-1  (nezaujala stanovisko) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem za podanie. Ešte by som povedal, ak dobre viem, tak materiál 
nebol prerokovaný v komisiách, vo finančnej komisii. Je to tak?   
 

V. Siliga – ..... nie. 
 

L. Stubendek – ..... ani v komisii rozvoja mesta. Ide o havarijný stav. Otváram diskusiu.  
 

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 

 
L. Stubendek – ..... nakoľko nie je žiadna pripomienka, prosím hlasujme o predkladanom 
materiály, ako to odporúča pán vedúci útvaru. Prosím hlasujme. 
 

/Výsledok hlasovania č. 8/:  
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 – Havarijný stav strechy 
Zichyho paláca  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 2100/2018) 
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, ďalší bod programu Interpelácie a 
otázky. Nech sa páči … uzatváram možnosť prihlásiť sa do interpelácií. Dobre. Uzatváram 
pri šiestich. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hortai Éva má slovo…    
 

K bodu číslo 7 – Interpelácie a otázky 
 

É. Hortai – ...... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, na moje interpelácie z 
predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva som buď nedostala odpovede, alebo nie od tých, 
od ktorých som žiadala, alebo nie na tie, na ktoré som sa pýtala. Myslím si, že toto už iné  
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nebude. Na voľbách 10-teho novembra 2018 sa zrodilo rozhodnutie o tom, kto bude v 
budúcnosti rozhodovať o mestských záležitostiach v nasledujúcich štyroch rokoch. Ja som v 
týchto voľbách nekandidovala za poslanca mestského zastupiteľstva a teda nebudem 
pokračovať v práci poslanca mestského zastupiteľstva. V predchádzajúcom období som 
považovala za dôležité, aby sa zrodili premyslené a zákonné rozhodnutia za rovnakých 
podmienok. Z času na čas tieto mali zdanlivo zbytočne prispôsobené limity. Ak niekto vo 
vlastnom záujme, alebo z vlastnej perspektívy sa snažil rýchlo dosiahnúť priaznivé 
rozhodnutie, ak sa niekto dostane na druhú stranu v záujme svojej bezpečnosti a 
rozhodnutia obhajujú jeho práva a postavenie, rozhodovania stratia legitímne práva alebo 
záujmy. Nechám na nových poslancov, ak budú mať pochybnosti a otázky, aby položili svoje 
otázky v interpeláciách a otázkach, ktoré som sa aj ja snažila v interpeláciách a mojej práci 
predkladať. Ako som už spomenula, nakoľko som nekandidovala za poslanca mestského 
zastupiteľstva, nepovažujem za opodstatnené, aby som sa zúčastńovala na rozhodnutiach, 
ktoré ovplyvnia činnosť nové vedenie mesta, o ktorých môže rozhodnúť nové vedenie a nové 
zastupiteľstvo. Myslím si, že medzi dnešnými bodmi programu, bol len jeden taký naliehavý 
bod, o ktorom bolo potrebné rozhodnúť, o ostatných podľa mňa nie. Na záver by som ešte 
chcela povedať, že bolo mi cťou v posledných rokoch ako poslankyňa som mohla zastupovať 
občanov mesta Komárno a mohla som sa zúčastniť na živote mesta. Touto cestou 
gratuľujem novo zvoleným poslancom a prajem im, aby boli hodné zastúpenia. Ďakujem za 
pozornosť. 
 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážená pani doktorka, bolo mi cťou s Vami 
spolupracovať, a je to pre mňa osobitnou cťou za spoločne odvedenú prácu na rozvoji nášho 
mesta. Ďakujem pekne. Pán poslanec Peter Korpás má slovo.  
 
P. Korpás – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážené zastupiteľstvo …. Na 
predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva som položil jednu otázku, na ktorú som nedostal 
odpoveď. Zopakujem otázku. Na zasadnutí zastupiteľstva dňa 09.11.2017 som informoval 
zastupiteľstvo, že mesto zverejnilo osobné údaje Patrika Rumana a moje. Moja otázka znela, 
napriek mojim skromným právnym vedomostiam, že bol spáchaný trestný čin. Moja otázka 
znela, či to bolo prešetrené, či sa zistilo, kto bol za to zodpovedný, a aké boli dôsledky. Kto 
preberie zodpovednosť za spáchanie trestného činu. Ešte doplním, že ja som na tom 
zasadnutí zastupiteľstva upozornil na zverejnenie osobných údajov ešte v dvoch prípadoch. 
Takže vo viacerých prípadoch sa stalo zneužitie osobných údajov a porušenie zákona 
tentokrát. Rád by som teraz dostal odpoveď. Myslím si, že za ten jeden mesiac od 
posledného zasadnutia zastupiteľstva, to už príslušné osoby mohli zistiť a potom poprosím aj 
o písomnú odpoveď. Ďakujem pekne.    
 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán prednosta … 
 
T. Fekete – ..... spýtal by som sa, ak je to možné, že kto bol predkladateľom materiálu … Ja 
to tak viem, že to bol KOMVaK. Kto vypracoval materiál? KOMVaK. Ten kto zverejnil 
materiál, bolo to oddelenie mestského úradu, informatici, ktorí zverejńujú materiály, a oni nie 
sú povinní kontrolovať materiály ktoré sa zverejňujú, oni nie sú odborníci a nerozumejú tomu.    
Každé oddelenie je zodpovedné za svoj materiál, ktorí sa zverejňuje. V prvom rade je 
predkladateľ, ten kto predložil materiál je zodpovedný za to, že kde a čo nemožno zverejniť. 
A vlastne ak sa dobre pamätám, na poslednej strane jednej notárom overenej listine zostali 
osobné údaje, meno, adresa a rodné číslo, a toto takto dostal úrad od KOMVaK-u a takto sa 
to zverejnilo.       
 
L. Stubendek – .... ďakujem. Neviem, či je na mieste poznámka …Peter, pre teba je to 
samozrejmé …  
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P. Korpás – ..... KOMVaK, v rámci interného servisného vzťahu odovzdal dokumenty, takže, 
teda zákon to upravuje, že v rámci určitých podmienok zákon stanovuje právny vzťah, 
zmluvný vzťah medzi zmluvnými partnermi, že ja mu môžem odovzdať osobné údaje, lebo 
mám záruku na to, že tá druhá strana tieto osobné údaje spracuje tak, ako to ustanovuje 
zákon. Takže KOMVaK ako odovzdal materiál a že KOMVaK nevymazal údaje, podľa mňa v 
tom nie je žiadny problém, pretože KOMVaK odovzdal tieto materiály vlastnému majiteľovi, 
ktorí je tak isto viazaný zákonom o ochrane osobných údajov. Vo zverejnení údajov 
jednoznačne pochybilo mesto. A tu nie len v papieroch od KOMVaK-u je reč, ale už som 
spomenul, že ja som už niečo vyhlásil, dá sa na to pozrieť späť, viacerým žiadajúcim neboli 
vymazané osobné údaje. Takže, neakceptujem odpoveď pána prednostu. Ďakujem. 
 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Imre Andruskó … áno, prepáčte, ešte v 
zátvorke uvádzam, že pán poslanec aj písomne žiadal odpoveď, pán poslanec Imre 
Andruskó … 
 
I. Andruskó – ..... prepáčte, len toľko k Petrovi Korpásovi, pán primátor …, že má absolútnu 
pravdu. Podľa od mája platného GDPR by bola výška pokuty 20 mil. eur, toľko je rozpočet 
mesta. Tí ktorí sú ne čele organizácií, viete že keď príde žiadosť, tam sú uvedené osobné 
údaje, a zákon umožňuje, aby som tieto údaje spravoval. To nie je dobrý argument pán 
prednosta, že úrad nie je povinný kontrolovať, práve naopak. Príde žiadateľ, vyplní tlačivo, 
zapíše osobné údaje, a vy ste povinný toto zverejniť tak, že sa to zakryje. To nie je dobrý 
argument, mimochodom. Keby bol Peter taký, že by podal podnet na Úrad na ochranu 
osobných údajov, možno by mesto dostalo viac stotisícovú pokutu. S tým dajme pozor v 
ďalšom cykle. To nie je hra kolegovia. Ja na jeho mieste, by som to dal na úrad, úrad by to 
prešetril, pravdepodobne by mesto dostalo pár desaťtisícovú pokutu. To nie je hra. Tým to 
odbyť, že dostanem materiál a nie som povinný to preskúmať, to nie je pravda. Práve 
naopak. GDPR nariaďuje mestu, ako má spravovať a čo má spravovať. KOMVaK odovzdal 
mestu, lebo mu môže odovzdať, úradom známe dokumenty, ale nemôže zverejniť. Preto 
hovorím, že to nie je taká ľahká otázka, ale nie o tom som chcel hovoriť, ale raz som už pán 
primátor niečo povedal ohľadne poplatkov za komunálny odpad, povedal som, ako aj jeden 
môj kolega, ktorý dostal cenu primátora, náhodou nezaplatil poplatok vo výške 27 eur. Dostal 
spolu uhradiť 160 erovým exekútorským poplatkom, poplatok za komunálny odpad. Aj teraz 
ma oslovila jedna pani v tejto veci, že je to veľmi nepríjemné, že od mesta nedostanú žiadne 
upozornenie a hneď príde od exekútora suma, že má zaplatiť 160 eur namiesto 
komunálneho odpadu. Tak isto, na budúca kolegyňa poslankyňa Tárnok Magda, sa tiež 
tomuto venuje, musí to byť v každom prípade vyriešené, lebo neexistuje že viac 100 ľudí, 
alebo viac 1000 ľudí, v dôsledku nefunkčného informačného systému. Na toto už viac krát 
upozornil aj Peter Korpás, že nefunguje tak akoby mal, veď aj tento rok boli neskôr zasielané 
rozhodnutia za komunálny odpad, daň za nehnuteľnosť a podobne. Možno, že niekto 
neobdržal vo zvyčajnom časovom pásme a nezaplatil, preto podľa mňa pán primátor je to 
neférové, aby namiesto 27 eur niekto zaplatil 160 eur. Tí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, 
pre nich sa táto suma ťažko dá vyhospodáriť. A nakoniec, ako aj dole na zasadnutí Rady a aj 
tu, dovoľte mi, aby som v mene frakcie MOST-HÍD zagratuloval novému primátorovi mesta 
Keszegh Bélovi, viceprimátorovi, poprial mu veľa úspechov v práci. Bol som v Erdélyi, kde 
som sa zúčastnil na jednej omši, kde celebroval svätý otec, čo povedal, to by som chcel 
citovať, citoval Aquinoi Svätého Tomáša „Kto chce veriť v zázraky nech sa modlí a kto v 
úspechoch nech pracuje”. Teda ja, novému pánovi primátorovi prajem dobrú prácu, hocijaký 
dobrý nápad bude, v mene frakcie MOST-HÍD ho v tom budeme podporovať. V prípade, že 
bude táké, čo podľa mňa nebude dokonalé, ale ma poznáte, istotne o tom poviem svôj 
názor, ale určite si nový pán primátor zaslúži 100 dní trpezlivého času, takže podotýkam, že 
počas tých 100 dní sa zdržím. Potom sa však vráti moje pravé JA, keď nebude fungovať pán 
primátor tak ako to myslím ja. Inak, klamal by som, keby som tvrdil, že som spokojný s 
výsledkami volieb, lebo nemyslel som to tak, ale musím to akceptovať „Vox populi, vox Dei”,  
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občania sa rozhodli takto a musím uznať, že Béla Keszegh nie presvedčivou výhodou, ale 
brutálne veľkou výhodou vyhral voľby. Je to pre neho veľmi silný mandát na nasledujúce 4 
roky a bude pre neho dôležité, a čomu som skutočne rád, že vznikla jasná situácia, budúci 
pán primátor bude mať prevažnú väčšinu v zastupiteľstve, hocičo čo bude dobré, väčšinou 
členov bude vedieť dať schváliť v zastupiteľstve, avšak čo nebude dobré, teším sa že mi to 
nebude vedieť otrčiť o hlavu, nebude to záležať od Andruskóa, pán primátor bude mať 
väčšinu hlasov a keď sa niečo nepodarí, podotýkam pánovi redaktorovi, že mi môže dať 
pokoj, že nie Andruskó riadi zastupiteľstvo a ani ho neriadil, ale je jasná situácia a keď má s 
niečím problém, môže sa obrátiť na pána primátora. Veľa úspechov Béla. Ďakujem pekne.         
 

L. Stubendek – ..... môžeme sa len stotožniť s týmito názormi. Vážené zastupiteľstvo, 
nasledujúci pán poslanec Ondrej Gajdáč. Pán riaditeľ máš slovo …   
 

O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Ja už gratuľujem len tým, ktorých som 
nestretol, lebo tých ktorých som stretol som gratuľoval osobne. Kolegovi Andruskovi prajem 
teda 4 kľudné roky, zdá sa že ho také čakajú, ja by som si tiež prial také 4 kľudné roky. No 
druhá vec ktorej by som sa chcel dotknúť, nemal som to v pláne, ale to musím na 
interpeláciu kolegu Korpása povedať jedno, že veľmi veľa bolo takýchto podnetov a veľa krát 
to vyzeralo tak, že x poslancov tu rýpe do vedenia, pričom 99 % nebolo tak. Bolo to kvôli 
zlým rozhodnutiam, zlým materiálom, ktoré prišli do zastupiteľstva a toto čo sa stalo to 
zverejnenie osobných údajov, by bolo oveľa sympatickejšie, keby si úrad povedal, áno urobili 
by sme chybu, vyvodili sme dôsledky a vyvarujeme sa, pretože tak to bolo. Jednoducho tu 
nie je polemika. Ten kto zverejňuje, ten zodpovedá. Akýkoľvek materiál dostanem, ja ako 
riaditeľ školy, zverejňujem zmluvy atď., mojou povinnosťou je osobné údaje tam vytrieť, 
dovidenia. Čiže nie je o čom a nechápem takéto výhovorky a pokiaľ toto bude trvať ďalšie 4 
roky, tak to bude také isté. Takže naša snaha je, a dúfam, že všetkých, aby to takto nebolo. 
Každý môže urobiť chybu, však aj to neide takáto robota ako bez chýb, len treba si priznať, 
áno, a do budúcna sa tak zariadiť. To je celé. A teraz moja interpaelácia je veľmi 
jednoduchá. Schválili sme zhruba 250 tis. na investičné akcie, pred x mesiacmi, a ja by som 
sa chcel spýtať, aby som rád dostal teraz odpoveď, v akom stave sú tieto investičné akcie, 
mali by byť uskutočnené do konca kalendárneho roka, či budú, a ktoré nebudú, a keď nie, 
tak prečo a potom keď teraz nie, tak kedy? Ďakujem pekne.            
 
L. Stubendek – ..... ďakujem za dotaz … Pani doktor Ingrid Szabó … Poprosím informovať o 
investíciách.  
 
Ingrid Szabó - … áno, na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva bola správa, a v nej na 
základe požiadavky finančnej komisie bol jeden stĺpec, kde bola uvedená očakávaná situácia 
ku koncu roka. A tak v súlade s tým uvedeným a v dôsledku priaznivého počasia sa toho aj 
vieme držať. Prevažná časť investícií sa uskutoční, a ktoré nie, tie nejakými chýbajúcimi 
povoleniami, alebo kvôli veľmi nízkym sumám vyčlenených peňažných prostriedkov sa 
nemohli uskutočniť. Ak žiada pán poslanec, tak túto tabuľku mu môžem poslať v priebehu 
budúceho týždňa.      
 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, musím prerušiť rokovanie, 
rokovací bod Interpelácie a otázky. Vzhľadom na to, že na základe rokovacieho poriadku 
máme prerokovať návrhy a žiadosti občanov mesta o 16.00 hod. Časový limit pre 
pripomienky, podnety a otázky jedného občana je najviac 5 minút. Nakoľko sa žiadny občan 
neprihlásil do tohto programového bloku, budeme pokračovať v rokovaní predchádzajúceho 
programového bodu, k Interpeláciám a otázkam … Vážené zastupiteľstvo, skôr ako 
odovzdám slovo Szabó Bélovi, dovoľte mi povedať pár myšlienok. S takým kolegom už v 
budúcnosti nebudeme spolupracovať, ktorý priložil ruku k dielu v živote mesta, pomohol 
tomuto mestu ako viceprimátor, neskôr ako predseda finančnej komisie, predseda dozornej 
rady vodárenskej spoločnosti veľa spravil pre toto mesto. Preto by som sa chcel v mene 
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všetkých poďakovať za túto jeho prácu, ktorú spravil a myslím si, že aj v budúcnosti nezištne 
spraví pre mesto v bársakej vážnej otázke by bolo potrebné. Slovo má predseda finančnej 
komisie Béla Szabó, teraz nie ako predseda finančnej komisie, ale ako poslanec.  
         
I. Szabó – ..... ďakujem pán primátor čo si povedal. Z časti by som položil otázky čo sa 
interpelácií týka. Na predchádzajúcich zasadnutia zastupiteľstva som mal dotazy, na ktoré 
som z časti dostal postačujúce odpovede, z časti nie. Aj teraz by som sa spýtal, čo sa už 
opýtal pán poslanec Gajdáč, ale to už nechám na nové zastupiteľstvo, alebo upriamim 
pozornosť na to, na čo bude treba dať pozor, lebo sú také veci, na ktoré treba dohliadať 
dôsledne a to všetko v záujme mesta, aby nebolo krátené. Čo sa týka ivestícií, ako to 
odznelo od pani vedúcej odboru, ak budú také, ktoré sa neuskutočnia do konca roku, dávam 
každému do pozornosti, že tie prostriedky, ktoré na ne boli schválené, tie by sa cez 
investičný fond mali preniesť do rozpočtu nasledujúceho roka, aby mohli pokračovať. Takže 
toľko k otázkam. Čo sa týka predchádzajúceho obdobia, v predchádzajúcich voľbách, 
prostredníctvom dlhých cyklov, vďaka voličom som mohol zastupovať mesto. Tak ako to 
odznelo aj od pána primátora. Za toto všetko by som sa chcel poďakovať, že mi to bolo 
umožnené. V ďalšom cykle už tak nebudem môcť pomôcť pri rozhodovaní, ale tak ako to pán 
primátor predpokladal, a ja to tu teraz vyhlásim, že ak je potrebné, samozrejme som k 
dispozícii a budem sa snažiť pomôcť. Rád by som gratuloval všetkým novým poslancom, 
poprial im veľa sily, zdravia a dobrej práce v nasledujúcich 4 rokoch. Obvzlášť nášmu 
novému primátorovi, Keszegh Bélovi, popriať veľa úspechov, schopnosť obstáť a výdrž pri 
riešení ťažkých úloh. Rád by som sa poďakoval za spoločne vykonanú prácu všetkým 
zamestnancom úradu, s ktorími sme počas desaťročí spolupracovali. Ďakujem pekne.  
 

L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Tak je. Tak je presne. Slovo má pán poslanec Feszty 
Zsolt. 
 

Zs. Feszty – ..... hú.. Aj dvojnásobne bude nevďačná moja rola ako posledný hovoriť. Na 
túto farbu zvýšenej nálady ja teraz musím dať pehu… Neide o nič závažné, ale ide o novú 
situáciu na ulici Palatínovej. Ide o slovo-sťažnosť združenia rodičov materskej školy 
Mariánum. Naskytla sa zvláštna situácia, lebo sa mala zrodiť dobrá vec a pravdepodobne je 
zo zákona v poriadku, avšak spôsobuje veľa nepríjemností tým, ktorých sa to týka. Na voľné 
miesta oboch strán cesty na Palatínovej ulici boli vysadené mladé stromčeky. Optimálne sa 
tomuto človek teší. Toto je dvojtýždňová udalosť. Na Palatínovej ulici sú vyznačené 
parkovacie miesta iba na jednej strane cesty. Na druhej strane sa v princípe nesmie, tak ako 
je to aj na Komemského ulici a na veľa ďalších sa nesmie, kde sa ale rodičia ráno zastavia, 
aby vyložili svoje dieťa a poobede naložili a prinášam túto sťažnosť, aby sa s tým začalo 
niečo robiť, totižto toto teraz spôsobuje veľmi vážne komplikácie. Takmer treba zísť z mapy, 
aby človek našiel parkovacie miesto, a s tým 3-4-5 ročným dieťaťom aby sa prešiel naspäť a 
potom aj poobede. A týto rodičia sa tak isto ponáhľajú do roboty a z roboty ako všetci ostatní. 
Takže je to dosť vážne. Podľa mojich vedomostí, sa zrodil v tejto veci aj nejaký e-mail, alebo 
list možno aj s nejakými fotkami. Neviem či išla naň odpoveď. Želám si, aby sme v 
budúcnosti vytvárali spĺňajúce pravidlá. Vravím, že je to určite v súlade so zákonom, určite je 
to v poriadku, ale predsa len vytvára obrovské problémy. Už aj v minulosti som navrhoval, 
aby na tej strane cesty, kde nie sú vyznačené parkovacie miesta (smerom na most – na 
pravej strane) dajme tabuľu zákaz zastavenia a státia v časovom limite, ale nepodarilo sa. 
Po pravde len toľko by som chcel povedať, že niektoré ráno sa tieto mladé stromčeky budú 
zdraviť do práce prichádzajúcim zamestnancom mestského úradu, kľudne tam napíšte moje 
meno, ako páchateľa, napriek tomu, že ja to nespácham, lebo ma iba niekto predbehol. 
Ďakujem.  
 

L. Stubendek – ..... ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, odzneli všetky interpelácie a otázky. 
Ďakujem za postrehy.  
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K bodu číslo 8 – Rôzne 
 
L. Stubendek – ..... Nasleduje ďalší bod programu Rôzne. Chcel by som sa spýtať, či má 
niekto nejakú pripomienku. Nakoľko sa nikto neprihlásil …  
 
 

K bodu číslo 9 – Záver 
 
 

L. Stubendek – ..... Vážené zastupiteľstvo, sme na konci veľmi vážneho obdobia a nepatrí 
sa smútiť, ale pokračujme v našom zhromaždení o poschodie nižšie. Úctivo a láskavo 
pozývam každého na menšiu recepciu spojenú s debatou. Dovoľte mi takto oficiálne, aby 
som sa poďakoval tým poslancom, ktorí už nebudú v ďalšom období pokračovať v práci 
poslanca, že sme mohli spolupracovať, mohli sme spoločne pracovať pre toto mesto a do 
budúcna poprial všetkým veľa sily a zdravia. Dovidenia. Ďakujem pekne. 
 
 

Primátor mesta Ing. László Stubendek o 16.09 hod. ukončil 45. neplánované zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
V Komárne, 15. novembra  2018 
 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

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

 
 

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

 
 
 

  
JUDr. Tamás Varga   ................................................................... 
 
 
 
Zapísala: Sylvia Gergelyová 
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• 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


