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Naše číslo: 72554/55087/OOP-ZP2/2012                       Komárno, 13. decembra 2012 
 

ZÁPISNICA  
Z 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 13. DECEMBRA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 9:08 hod. otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Neskôr prídu : MUDr. Szilárd Ipóth, Ing. Imrich Dubány, MUDr. Zsolt Sebı, Mgr. Juraj Bača, 
MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Peter Tóth.  
 
Neprítomní : Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. Štefan Zábojník.  
 
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, ktorí sa  pri 
otvorení rokovania prezentovali: 15. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Anna Szabóová. 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia zápisnice:  - JUDr. Tamás Varga, 
        - Ing. László Gyırfy. 

 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
overovatelia  
Za  :14  
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :15 návrh je schválený (č. uznesenia 925/2012)
 
A. Marek – prosím pripomienky k dnešnému programu.  
 
Š. Bende,  PaedDr.– nakoľko pán Dubány, predseda odbornej komisie nie je prítomný, poprosil 
ma, ako člena komisie aby som predložil materiál z obchodnej verejnej súťaže – predaj 
rodinného domu, ktorý bol teraz rozdaný na zasadnutí. Navrhujem, aby bol zaradený do 
programu ako bod č. 9 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Komárno.  
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T. Varga  – chcel by som navrhnúť aby bod č. 2 Interpelácie bol rozšírený o „otázky“, čiže 
„Interpelácie a otázky“.  
A. Marek  – prosím hlasujeme o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch.  
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:   
pozmeňujúci návrh -  Š. Bende 
Za  :15    
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :15 návrh je schválený  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:   
pozmeňujúci návrh -  T. Varga 
Za  :12    
Proti  :0      
Zdržal sa :3      
Nehlasoval :0 
Prítomní :15 návrh je schválený  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:   
celý program zasadnutia so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi  
Za  :15   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :15 návrh je schválený ( č. uznesenia 926/2012) 
 
Schválený program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2013 
6. Žiadosti a návrhy vo veciach verejného poriadku 
7. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry, športu a mládeže 
8. Návrh na schválenie predaja rodinného domu vo vlastníctve mesta Komárno 
9. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 
10. Návrh na spolufinancovanie projektu „Bezbariérový domov“ 
11. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
12. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
13. Žiadosť CALOR spol. s r.o. 
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, ktorý mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 
8/2011 a 6/2012 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, o poskytovaní 
finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť  

16. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
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17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, ktorý mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov 
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, o miestnej dani 
z nehnuteľností  

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, o miestnych 
daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné 
automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

21. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu 
mesta Komárno na roky 2013 – 2015 

22. Žiadosť Pons Danubii o spoluúčasti v projekte (Dodatok k programovému rozpočtu 
mesta 2013-2015) 

23. Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014-2015 
24. Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta Komárno na rok 2013 
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2012, ktorým sa určí 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013 

26. Informatívna správa o vykonaných verejných obstarávaniach do 30. 11. 2012 
27. Rôzne 
28. Záver 

 
Pani poslanky ňa JUDr. Éva Hortai zahlásila, že jej nefunguje kart a.  
 
O 9:17 prišli páni poslanci Mgr. Ondrej Gajdá č a Mgr. Štefan Zábojník.  
 
K bodu číslo 2 Interpelácie a otázky 
 
A. Marek – najprv budú interpelácie a potom otázky.  
Cs. Cúth – v prvom rade by som sa chcel poďakovať za odpoveď na moje predošlé 
interpelácie, ktorú mi odovzdali na predošlom zasadnutí, ale musím podotknúť, že nie som 
spokojný s týmito odpoveďami, totiž na moju otázku som nedostal odpoveď. Bolo tam 
uvedených viac myšlienok, ale žiaľ to neboli skutočné odpovede. Pri čítaní odpovedí som sa 
cítil tak troška ako keby som počul alebo  čítal myšlienky začiatočníka v čítaní myšlienok, totiž 
také myšlienky mi dali do úst, ktoré som ani nepovedal. Napríklad ohľadom Námestia Kossutha, 
vraj ja som tvrdil, že nikdy nebude hotové. Prosím aj prítomných ak sa pamätajú na to, že som 
ja takéto niečo povedal, nech povedia. Ja som úmyselne takéto niečo určite nepovedal, len som 
ironicky poznamenal: „ Či bude vôbec niekedy hotové?“ To som poznamenal skôr zo sklamania. 
Ale keď som už spomenul Námestie Kossutha, stále to nie je vedľajšia otázka, že kedy bolo 
odovzdané a prevzaté toto námestie. To vôbec nie je jedno. A ešte by som chcel upriamiť vašu 
pozornosť na to, že vyúčtovanie finančných prostriedkov z EÚ je o niečo komplikovanejšie 
a nekončí s  prestrihnutím pásky. To znamená, že ešte aj naďalej pretrváva riziko, že kvôli 
pravidelným meškaniam, mesto bude sankcionované. Netvrdím, že bude, ale riziko toho tam je, 
pretože v EÚ tieto veci berú veľmi prísne a práve preto naďalej je aktuálna otázka, že čo keď 
predsa len bude treba zaplatiť nejaké sankcie, tak v tom prípade, kto ich bude platiť. Tiež by 
som položil otázky ohľadom rozpočtu. Dve by som len zopakoval, čiže už aj skôr som ich 
položil. 
A. Marek – prosím interpeláciu.  
Cs. Cúth – interpelujem. Moja interpelácia je na pána primátora.  
A. Marek – interpelácia má svoj rámec.  
Cs. Cúth – aj o tomto bola reč v tomto liste, že sú drobné interpretačné problémy čo sa týka 
interpelácií. Pána primátora môžeme interpelovať, čo sa podľa môjho vedomia, môže robiť 
s viacerými spôsobmi, napr. otázkou, prejavením názoru, konfrontáciou, braním na 
zodpovednosť, ale toto by som teraz nerozoberal. Čiže ohľadom rozpočtu by som chcel 
zopakovať dve otázky, na ktoré sme už mohli dostať aj skôr odpoveď, najmä keď chceme zvýšiť 
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rôzna poplatky, respektíve zostavujeme rozpočet. Moja prvá otázka je: „Aké úsporné opatrenia 
vykonalo, respektíve plánuje vedenie mesta“ . Na túto moju otázku sme viac ako poldruha roka, 
ba dokonca teoreticky od prvého zasadnutia MZ  nedostali odpoveď. To pravda úzko súvisí 
s tým, že sa teraz pokúšame prostredníctvom rôznych poplatkov vyzbierať finančné prostriedky 
od obyvateľov. Moja nasledujúca otázka je: „ Aké má mesto plány s organizáciou COMORRA 
SERVIS?“ Práve aj z toho dôvodu sme súrili odpoveď, že keď teraz tu sedíme nad rozpočtom, 
aby sme presne vedeli o čom budeme hlasovať, nakoľko nevidíme smer, nevieme o čom máme 
hlasovať. Ide o naše vlastné inštitúcie. Respektíve, pridal by som ešte jednu otázku: „Aké plány 
sú s budovou polikliniky?“ Bola reč o tom, že by ju prípadne bolo dobré predať, ale ak ju 
chceme predať, tak prečo si myslíme, že my ju budeme vedieť predať, ak sa to 
samosprávnemu kraju nepodarilo. Prečo si myslíme, že bude taká cena, za ktorú sa nám oplatí 
predať túto budovu a vôbec, kto by chcel kúpiť túto polikliniku? 
A. Marek  – prosím otázku. Preto hovorím, ak sa každý jeden takto postaví k jednotlivým 
otázkam, tak nikdy neskončíme. Prosím, v krátkosti interpeláciu. Nechcem nikoho upozorňovať, 
ale som nútený. Prosím dodržme to.  
Cs. Cúth – ale ktorá bola tá časť, pán primátor, proti ktorej máte výhrady?  
A. Marek – prosím ťa.  
Cs. Cúth – ďakujem, skončil som. Čakám odpoveď.  
A. Marek  – ohľadom COMORRA SERVIS teraz nebudem rokovať. Máme pred sebou rozpočet, 
čiže nechcem teraz COMORRA SERVIS rozoberať dopodrobna. Včera zasadla aj tá komisia, 
ktorá bola minule vytvorená. Rozoberali sme to 2 a pól hodiny. Na určitých veciach sme sa aj 
dohodli. Keď sa k tomu dostaneme, tak budeme o tom rokovať troška neskôr. Ohľadom 
Námestia Kossutha. Nemám k tomu čo dodať. Námestie Kossutha bolo odovzdané. Sú tu tie 
otázky, že čo ak to, hento. Na toto neviem odpovedať, pretože nepredpokladám... prečo by tu 
mal byť nejaký katastrofický scenár?  To že tu má niekto nejaké predstavy, to je druhá vec. Aké 
úsporné opatrenia? Je tu toho viac, nebudem to teraz premietať. Napíšeme odpoveď. 
Rozpočet. Pri preberaní rozpočtu si myslím, bude dosť priestoru, aby sme ho z každej stránky 
vedeli prebrať. Tam môžeme dostať odpoveď aj na COMORRA SERVIS. Ak nebude 
dostačujúca, tak je možná písomná odpoveď. Vážený pán poslanec, myslím, že teraz my 
o tomto nebudeme diskutovať. Ideme ďalej. Povedal som, že na  tie odpovede ktoré nie sú 
dostačujúce, pošleme písomnú odpoveď. Keď budeme pri otázkach , tak prípadne ešte tam.  
Cs. Cúth  –  môžem reagovať na odpoveď k mojej interpelácii, či ju prijímam, alebo nie? Aspoň 
toľko.  
A. Marek  – ja som povedal, že na niektoré teraz určite nebudem odpovedať. Máme pred sebou 
rozpočet a povedal som, že keď nebude dostačujúca odpoveď, tak pošleme písomnú odpoveď. 
Cs. Cúth  – prepáčte, tak teraz ja nedostanem slovo, podľa tohto?  
A. Marek  – majme jasno, čo sa týka interpelácií. Interpelácie nie sú otázky, odpovede. 
Interpeloval ma, ja som odpovedal. Ak nie je dostačujúca, pôjde písomná odpoveď.  
Cs. Cúth  – práve toto som chcel aj ja povedať, že žiaľ neviem prijať odpoveď pána primátora 
na moje interpelácie, preto žiadam odpoveď na moje všetky, doteraz položené interpelácie. 
Ďakujem.  
I. Andruskó  – pán doktor Sebı ma poprosil, nakoľko príde neskôr, aby som interpeloval pána 
primátora vo veci premávky na Alžbetinom ostrove, čiže aké kroky boli urobené smerom na 
políciu v tejto veci. Ďakujem. Druhá vec je len poďakovanie. Chcel by som sa poďakovať tým 
kolegom, ktorí v piatok svojou prítomnosťou poctili predstavenie GIMISZ, László Gyırfy,  pán 
primátor. Veľmi pekne ďakujeme že boli na predstavení. Viacerí kolegovia volali, že nevedia 
prísť. Je to veľmi dobré predstavenie. V januári ešte bude možnosť si to pozrieť. Ďakujem 
pekne.  
A. Marek  – ohľadom ostrova. Poprosím pána viceprimátora. On rokoval ohľadom tohto.  
V. Novák  – osobne som vyhľadal odbor dopravnej polície a hovoril som s inžinierom dopravnej 
polície a zástupcom vedúceho. Písomnú odpoveď sme zatiaľ nedostali, ale ústne už vyhlásili, 
že nakoľko tento úsek je z hľadiska premávky pre mesto dôležitý, preto nemôžu prispieť 
k obmedzeniu tejto premávky, čiže na „prechod zakázaný“. Odôvodnili to tým, že tam obmedzili 
rýchlosť a je tam zákaz pre dopravné autá nad 20 t. Písomnú odpoveď sme ešte nedostali, 
napriek tomu, že sme žiadali, ale ako náhle príde, pošleme ju pánovi poslancovi. Túto 
informáciu som dostal, cca pred troma týždňami. Ďakujem.  
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M. Mácza – viackrát som už interpeloval pána primátora vo veci turistickej informačnej 
kancelárie. Vyzerá to tak, že dnešným dňom sa začína realizácia po tom, čo sa dostala 
realizácia tohto do rozpočtu mesta. Ale manažovanie cestovného ruchu bude len vtedy dobré 
v tomto meste, čo je veľmi dôležité, ak bude mať pozadie aj zo strany mestského úradu. Žiadam 
pána primátora, aby čím skôr vytvoril toto pozadie a žiadam písomnú odpoveď, aby som mohol 
informovať aj externistov našej komisie, pretože už sľubom veľmi neveria. Kedy nastane 
reorganizácia a  aké bude organizačné pozadie cestovného ruchu na mestskom úrade?  
Ďakujem pekne. 
A. Marek  – ako som už spomenul. Má to finančný dopad. Budeme ešte rokovať o rozpočte. Je 
tam návrh na určitú sumu, aby sme mohli spustiť túto kanceláriu cestovného ruchu. Mesto je 
pripravené, máme na to aj človeka, aj miesto. Išlo o finančnú otázku a myslím, že keď bude 
prijatý rozpočet, tak už potom len oznámime dátum. A ako si žiadal,  písomne odpovieme.  
T. Varga  – chcel by som interpelovať primátora v niekoľkých veciach.  Prvá vec je, že ešte 
v roku 2011 sme prijali uznesenie o dvojjazyčnosti a v súvislosti s týmto by som sa chcel opýtať, 
že ešte stále nie je na autách mestskej polície vypísaný názov „mestská polícia“ po maďarsky, 
i napriek tomu, že uznesením sme žiadali toto vykonať. Moja druhá interpelácia. Žiadali sme 
správu o Komárňanskom parkovacom systéme, výhodách, nevýhodách a ešte k tomu v roku 
2011 s mesačným termínom splnenia.  
A. Marek  – prosím zopakuj túto vetu, lebo som nepočul dobre.  
T. Varga  – v roku 2011 sme prijali uznesenie o tom, že primátor pripraví správu o výhodách 
a nevýhodách parkovacieho systému, termín splnenia bol jeden mesiac a ktorú sme do 
dnešného dňa nedostali. Ďalšia moja interpelácie je. Kto a za akým účelom zotína stromy na 
Mŕtvom ramene Váhu? Aká je budúcnosť týchto stromov, respektíve čo sa tam chystá? Žiadam 
o informáciu. Ďalšia moja interpelácia. Čo chystáte urobiť s nezamestnanosťou? Či sú vo 
vyhliadke nejakí investori na budúci rok, ktorí by vytvorili pracovné miesta? Či bude na budúci 
rok obnovený nejaký úsek cesty, prípadne či sa chystá nejaká investícia na obnovenie mestskej 
komunikácie? A mám ešte jednu. Počul som, že sa v Komárne chystá vytvorenie miestnosti na 
zohriatie pre bezdomovcov. Ďakujem.  
A. Marek  – to, že nie je nápis na autách mestskej polície, tak to budeme musieť urobiť. Tvoja 
poznámka je na mieste. Budeme sa snažiť to vyriešiť. Parkovací systém. Každý vie, že okolo 
parkovania bola aká situácia. V krátkosti vám to poviem. Ja som tiež rokoval so zástupcami City 
Parking. Doteraz bol  stále poverený zástupca primátora. Prišiel riaditeľ z Česka a taktiež aj 
riaditeľ z Poľska. Hovorili sme o tom,  že pre mesto je  táto zmluva nevýhodná. Nakoľko aj na 
Námestí Kossutha sa znížil počet miest na parkovanie a nakoľko tam nebol príjem, chceli od 
mesta, aby bol silnejší príjem, alebo iné finančné vyhodnotenie. Museli sme si na to sadnúť, 
prebrali sme to. Nebudú žiadať žiadnu pokutu, pretože nemohli žiadať. Žiadali, aby sme tie 
miesta, ktoré boli zrušené premiestnili medzi bloky. Tak do tohto sme za žiadnych okolností 
nešli. My nebudeme vytvárať  medzi blokmi, za tejto hospodárskej situácie, parkovacie miesta, 
len aby sme splnili ich požiadavku. Prebrali sme jednotlivé veci. V tomto roku sme už viackrát 
rokovali. Budúci rok by sme urobili nejaké zmeny ako sú napr. rezidentné karty. Tam boli dosť 
vysoké tie sumy, vychádzalo to na skoro 10 000 korún. Rokovali sme o tom, že veľa je takých, 
ktorí chodia tam do práce, sú tam od ráno až do poobedia. Napr. tam sú lekári, alebo aj na 
iných častiach. Čiže aj tam budú také karty, ktoré budú len na určitú hodinu a nie za takú cenu. 
Bude tu viac vecí z ich strany, o čom teraz rokoval s nimi aj pán viceprimátor, môže o tom 
povedať niečo on. Čiže začiatkom januára by sa malo spresniť  aké zmeny budú v tejto zmluve. 
Bol tu aj taký návrh, že by bol paušál, ale do toho nešli. Aj ten Poliak, ktorý prišiel, bol na tom, 
aby sme sa dohodli. Snažili sa dohodnúť aj na tom, nakoľko som hovoril, že väčšina príjmu je 
ich, že sa budú snažiť robiť nejakú charitu smerom k mestu, aby preukázali, že nie len preto sú 
aby podnikali, ale aby aj pomohli mestu. Tamás, pán viceprimátor ak máš k tomu ešte niečo, tak 
ťa prosím, aby si to spresnil.  
V. Novák  – ďakujem za slovo, hoci nie mňa interpeloval pán poslanec. Toľko by som len chcel, 
nakoľko to má charakter otázky a nie interpelácie, pokúsim sa na to odpovedať. Je 
pravdepodobné, že na februárovom zasadnutí už budeme vedieť predložiť upravené zásady 
parkovania, totiž podarilo sa nám dosiahnuť nejaký kompromis s parkovacou spoločnosťou. Tú 
ominóznu zmluvu, ktorá bola podpísaná v októbri v roku 2006 sme postúpili na právny rozbor. 
Nie je možné rozviazať, pretože v prípade rozviazania by sme museli zaplatiť obrovské 
odškodné. Každým jedným znížením parkovacích miest, je možné mesto sankcionovať, 
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pokutovať. A ten problém bol aj na Námestí Kossutha a na niektorých iných miestach. Tento 
konflikt sme museli prekonať. Druhá vec je pomer. Mesto nie je motivované s 20% ziskom, aby 
hocičo urobilo z tohto hľadiska, avšak zmluva zaväzuje. Toto boli tie základné problémy, kde 
sme sa snažili hľadať kompromis. Budú rôzne riešenia, reorganizácia. Druhá vec je, že musíme 
uznať, že disciplína v parkovaní sa znížila a približne 50, 60 tis. eur výpadku je ročne a 
 „poškodená“ je parkovacia spoločnosť. V tomto prípade, samozrejme je v príčinnej súvislosti aj 
to, že koľko policajtov bude robiť v roku 2013 na území mesta. Čiže tento materiál predložíme 
na februárovom zasadnutí MZ, samozrejme predtým predložíme komisii verejného poriadku 
a inej, ktorej sa to týka. Ďakujem.  
A. Marek  – ďalšia otázka bola ohľadom Mŕtveho ramena Váhu – Apáli. Rokovali sme aj 
s rybárskym zväzom ale v prvom rade s riaditeľom Povodia Dunaja, pretože oni sú zodpovední 
za tú časť v okolí Váhu. Čiže s nimi sme rokovali a bola reč o tom, že na Mŕtvom ramene Váhu 
chceme vytvoriť rekreačné stredisko. Na jednej strane sme už dali do poriadku. Pri spodnej 
časti Váhu ako ide Mŕtve rameno Váhu, je to tam zarastené, vytvoril sa tam celý ostrov. Pred 
rokmi tu bol istý pokus zo strany mesta, ale to vieme že bol bez výsledku. Oni to teraz museli 
zorganizovať a počkali do jesene. Na jeseň začali prehlbovať tie vrstvy. Bude možné potom 
vypustiť vodu z Mŕtveho ramena do Váhu. Rokovali sme aj so životným prostredím cez obvodný 
úrad, pretože ak my chceme vodu z kanála vpustiť do Mŕtveho ramena, musí byť čistá. Je 
nepredstaviteľné, že sú tam domy, rodinné domy alebo nejaký podnikatelia. A oni nemajú 
odpadovú vodu vhodne odvedenú a vypúšťajú do kanála. Rokovali sme o tom aj s hygienou. 
Začali s prešetrením,  kontrolami. Tiež to patrí k Povodiu Dunaja, nie k mestu, len my sme to 
iniciovali. Čiže prešetria tieto miesta, takisto aj pri tej časti Mŕtveho ramena, kde je tenisový kurt, 
aby tam nešla odpadová voda. Celé Mŕtve rameno vlastne z tohto vzišlo,  čiže spodnú časť tam 
budú čistiť. Zároveň, k tomu aby to bolo priechodné sme museli  zarastené časti vyčistiť a choré 
stromy  odstrániť. Týmto sa vlastne na mňa obrátil rybársky zväz a následne sme rokovali 
s Povodím Dunaja. Riaditeľstvo to vtedy takto vyriešilo, len bola reč o tom, že je potrebné 
povolenie na výrub stromov, ktoré boli choré, aby tie boli odstránené. Otázne bolo aj to,  že 
koľko nás to celé bude stáť. Bolo by to veľmi drahé, ale podarilo sa nám to takto vyriešiť, že 
mesto má buldozér, ktorý nebol funkčný, dali sme ho do poriadku. Takže v podstate dávame len 
benzín. Tieto práce tam vykonáva zamestnanec mesta. Bude tam cesta, ktorú urobí Povodie 
Dunaja, aby aj na druhej strane, vedľa Mŕtveho ramena bol priechod. Autom sa tam nebude dať 
ísť, ale bicyklom samozrejme áno, čiže to rekreačné stredisko by sa rozšírilo v oblasti Mŕtveho 
ramena. Čo sa týka nezamestnanosti. Približne pred 10 dňami som bol na úrade práce u pani 
riaditeľky Poláčkovej. Prebrali sme prípadné možnosti. Je jedna možnosť, že do 29. roka ak je 
niekto nezamestnaný. Ak je viac ako 3 mesiace nezamestnaný a nemá viac ako 29 rokov a ak 
ho zoberieme do pracovného pomeru tak polovicu času pracovného pomeru, to môže byť buď 
z jedného roka polovica, alebo z poldruha roka 9 mesiacov, platí prostredníctvom ministerstva 
úrad práce a ostatné náklady mesto. O tomto sme rokovali. Aj my to preberieme. Máme tu 
teraz, v súvislosti s rozpočtom opatrenia. Samozrejme aj doteraz sme sa snažili takou 
prirodzenou cestou znížiť počet zamestnancov, ale ešte budeme musieť. Čiže aj keď znížime 
stav, musíme si premyslieť túto možnosť, ako ju budeme vedieť využiť. Najviac by nám to 
vyhovovalo u mestskej polícii, pretože tam budeme musieť prijímať. Ťažko nájsť takú osobu, 
ktorá by nám tam vyhovovala a bez zamestnania a do 29 rokov, ale máme aj záujemcov, čiže 
musíme to prebrať. Pokúsime sa. Okrem toho sme rokovali o spolupráci, že pravidelne nás 
budú informovať, čo sa týka nezamestnanosti. Žiadali od nás, aby naše oddelenie sociálnych 
vecí s nimi užšie spolupracovalo. V tomto nevidíme žiadny problém. Požiadala ma, aby mesto 
koncom mája zorganizovalo jednu väčšiu burzu práce, nakoľko to oni nevedia zorganizovať. 
Povedal som, že samozrejme urobíme všetko pre to, aby to z našej strany bolo možné a tak isto 
v Maďarskom Komárome. Že tak by pozvala ministra, atď. . Povedal som, že to by sme aj 
očakávali, aby nás súčasná vláda uistila v podpore, nakoľko tu v Nitrianskom kraji je najväčšia 
nezamestnanosť. V súvislosti s podnikateľmi. Aj na VÚC som sa opýtal, že pokiaľ sú nejaký 
podnikatelia, keby  ich vedeli nasmerovať ku nám. Jednu chybu nám vytkli, že nemáme vhodnú 
cestnú sieť. Moja reakcia bola, že to považujem za poľutovania hodné, že máme vyšší územný 
celok a keď sa vytvorili tu na Slovensku podnikania, tak všetci skončili v hlavnom mesto 
a takisto, väčšina investícií ide do Nitry, ak si len zoberieme tie cestné siete. To, že tu sa to 
teraz tak nerozvíja, cesty, tak ako by sme chceli, cestné siete a infraštruktúru, to nie je 
výhovorka na to, že preto sem nepošlú investora. Podmienky sú tu dané. Len tak pre 
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informáciu, teraz sme podpísali jednu zmluvu v Bratislave s ministerstvom dopravy. Uvidíme, že 
ako sa vyvinie situácia ohľadom polikliniky. Teraz, keď sme ju už vo vnútri vyčistili, chceli by 
sme ju ponúknuť podnikateľom na hotel, alebo zdravotné stredisko, alebo máme tu termálne 
kúpalisko, takže niečo v súvislosti s týmto. Čiže budeme čakať na návrhy. Nechceme to len tak 
predať. Máme v tom 24,5 mil. korún, v takej hodnote sme zamenili túto budovu s pozemkami.  
Našťastie sa nám to podarilo vybaviť, lebo predtým bola za 33,5 mil.. Ide o historickú budovu.  
Chceli by sme, aby sem prišiel taký podnikateľ, alebo také niečo, čo sa prispôsobí historickému 
jadru mesta. S týmto súvisí aj termálne kúpalisko. Včera sme hovorili s COMORRA SERVIS, že 
teraz je ten čas, aby sme sa rozhodli. Za tie roky už tu bolo aj viac návrhov, vieme že napr. 
krytú plaváreň tlačil pán poslanec Gajdáč. Čo sa týka termálneho kúpaliska, spoločne budeme 
musieť rozhodnúť, že akým smerom pôjdeme a mali by sme o tom rozhodnúť teraz v zime. 
Bezdomovci. S touto otázkou sa  veľa zaoberal pán doktor Novák. Takisto sme rokovali aj 
s riaditeľkou úradu práce, že sa tiež zapoja do spolupráce, ako sa len bude dať. Porosím pána 
viceprimátora Nováka.  
V. Novák  – aj tento rok budeme pracovať s tou metódou ako vlani, len troška ináč, alebo to 
rozšírime. V prípade veľkých mrazov, mestská polícia už  o tom vie,  a obyvateľov tiež 
upozorníme na to, že  tom prípade ak bezdomovec požiada o pomoc, vieme ho na prechodný 
čas umiestniť v jedálenskej časti, kde sú ubytovaní bezdomovci s tým, že tam sú aj podmienky 
na riešenie hygieny. Druhá vec je, že pre bezdomovcov, určitý čas, budeme vedieť podávať aj 
teplé jedlo.  Tiež je to zabezpečené. Skúšali sme teraz, ešte pred Vianocami podávať teplé 
jedlá, ale tá nadácia s ktorou spolupracujeme odstúpila. Čiže, priebežne v mesiaci január, tam 
ako je vyčistená plocha vedľa mestskej polície, v postavenom zdravotnom stredisku budeme 
vedieť podáva aj teplé jedlo pre tých, ktorí sa túlajú po meste. Ako náhle mesto bude mať 
možnosť, treba zabezpečiť miestnosť na zohriatie, alebo budovu, pretože počet bezdomovcov 
vrástol. Je ich cca. 150, 160, ale to nie je presný údaj, ktorým budeme musieť túto možnosť 
v nejakej budove, nejakým spôsobom zabezpečiť. Ale už aj teraz, tie najdôležitejšie veci sú 
zabezpečené s tým, že ešte zajtra, alebo pozajtra na webovej stránke mesta ešte požiadame 
občanov mesta a taktiež prosíme nášho kolegu novinára Györgya Battu, aby túto výzvu 
zverejnil aj v novinách, že ak sa občania stretnú s bezdomovcom, nech ohlásia a  v spolupráci 
s mestskou políciou a sociálnym oddelením týchto bezdomovcov dokážeme umiestniť. 
Ďakujem. Ešte som zabudol spomenúť, že v meste je viac takých, ktorí sa zaoberajú s týmto. 
Varga Tamás mi to môže potvrdiť, tiež sa s tým zapodieva, čiže organizujú sa rôzne akcie, 
zbierky. V skladoch mesta je teplé ošatenie a okrem toho aj v náboženskej obci IZRAELITA je 
sklad, kde si bezdomovci môžu zobrať teplé oblečenie a okrem toho na viacerých častiach 
mesta bude podávané teplé jedlo, ktoré zabezpečia podnikatelia a jedným z iniciátorov je aj 
Tamás Varga.  
É. Hortai  – v auguste roku 2011 sme prijali uznesenie č. 260/2011, v ktorom bola úloha pre 
pána primátora, aby na nasledujúce zasadnutie predložili návrh na usporiadanie finančných 
vzťahov medzi mestom a KOMVaKom. Nakoľko to má dopad na rozpočet, viackrát odznel 
prísľub, že ešte pred rozpočtom tomu tak bude, ale zatiaľ sa tak nestalo. Čiže na toto by som 
žiadala odpoveď teraz a aj písomnú. Druhá vec je poliklinika. Vieme, že budova polikliniky je 
dominantou mesta a opakovane sa objavila požiadavka, aby sa dostala do majetku mesta, ešte 
za čias pána Ing. Pásztora, ktorý to inicioval po zmene režimu. Mesto požiadalo príslušné 
ministerstvo, čo žiaľ nebolo úspešné. Majetok sa dostal pod samosprávny kraj. Budova bola 
ocenená na 30 mil. Sk a finančná situácia mesta vtedy neumožnila, aby kúpila túto 
nehnuteľnosť. V roku 2007 som pripravila taký návrh, aby mesto vymenilo plochy pod 
nehnuteľnosťami patriacimi samosprávnemu kraju za budovu polikliniky. Vďaka tomuto návrhu 
sa vlastne zrodilo to rozhodnutie, že mesto sa môže dostať budovu polikliniky za darmo. Avšak 
od roku 2007 už prešlo 5 rokov a táto budova už viac ako 10 rokov stojí prázdna a tým stav a aj 
hodnota budovy značne klesla a preto interpelujem pána primátora v tejto veci a budem žiadať 
aj písomnú odpoveď, že aké opatrenia nariadil v uplynulom čase a aj v súčasnosti, aby sa stav  
budovy ďalej nezhoršoval a aké sú predstavy čo sa týka využitia tejto budovy za momentálneho 
stavu. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – čo sa týka polikliniky. Áno, mesto už dávno chcelo získať túto budovu, ako prešla 
pod samosprávny kraj. Vtedy mesto ako aj mestské zastupiteľstvo viackrát žiadalo, keď ešte 
viacerí z nich boli poslancami VÚC. Najprv bolo tak, že by to mesto odkúpilo za 33 mil. Sk 
a potom bol taký návrh, že polovica sa vyplatí a druhá polovica zámenou. Vieme veľmi dobre, 
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že tento návrh neprešiel. Chýbala politická vôľa . Musíme si uvedomiť, že len minulý rok sa to 
podarilo vybaviť. V prvom rade, bol vyhotovený nový znalecký posudok. Tých 33 mil. kleslo na 
24,5 mil. Na rokovaní sme prebrali, že ktoré pozemky prejdú k VÚC. Rozhodlo sa o tom, že 
nedáme hotovosť, ale pozemky pod tými budovami, ktoré sú vo vlastníctve VÚC. Takto sme 
získali túto polikliniku. Žiaľ táto budova dlho chátrala. Budova patrila VÚC, poliklinika nemocnici. 
Nemocnica bola viackrát vyzvaná, či to nevrátia, alebo niečo iné. Vtedajšie vedenie neprejavilo 
záujem túto polikliniku. Neskôr boli vypísané verejné súťaže, chceli predať polikliniku, avšak 
nikto ju nekúpil. Čiže som rád, že sme ju získali, ale takisto sme týmto získali aj veľký problém, 
lebo viacerí už zapochybovali, že načo nám je táto budova. V prvom rade preto, lebo je to 
historická súčasť Komárna a nie je jedno, že komu bude patriť. To že sme ju získali je dobrý 
bod pre nás, ostatné veci nám môžu spôsobiť problémy. V prvom rade, ako som už spomenul,  
museli sme vyčistiť budovu od holubích výkalov a rôznych smetí, aby bola v prijateľnom stave, 
ak príde nejaký záujemca. Pripravili sme materiály k verejnej súťaži. Chceli by sme ju ponúknuť 
buď na predaj, alebo na verejnú súťaž, buď na hotel, alebo máme tu termálne kúpalisko, mohlo 
by tu byť, takisto ako je to v iných mestách rehabilitačné stredisko. Čo by sme chceli my, to je 
jedna vec. Mali by sme sa s tým zaoberať v nasledujúcich mesiacoch, hneď od začiatku roka, 
takisto aj s termálnym kúpaliskom. Teraz a nie neskôr. Odpovedal som ti, ale ak chceš ešte 
písomnú odpoveď, v poriadku.  
É. Hortai  – čo sa týka polikliniky, prosím o písomnú odpoveď a dúfam, že sa čím skôr dostane 
pred zastupiteľstvo, pretože stav polikliniky sa zhoršuje. Bolestivou  skúsenosťou pre mňa  bolo 
to, že ani VÚC ani poslanci samosprávneho kraja sa nesnažili nejakými opatreniami zabrániť 
tomu, aby sa stav polikliniky nezhoršil, pretože máme také informácie, že na vnútorný dvor 
spadla strecha, čiže o tomto by som zato žiadala písomnú informáciu konkrétne na moju 
otázku. A nedostala som odpoveď na  KOMVaK.  
A. Marek  – s KOMVaKom je to komplikovanejšie. Rokovania prebiehajú od minulého roka. 
Rokujeme veľmi veľa, aj minulý týždeň sme rokovali. V určitých veciach, keď sme prijali tých 
135 tis. na septembrovom zasadnutí, tiež som si myslel, že sa dostávame do určitých 
mantinelov. KOMVaK nám dlhuje  943 tis. eur. Je jedna zmluva kde sa to delí na určité 
investície a na finančnú sumu. Musím sa zmieniť aj o niečom, čo doteraz nebolo. Dažďová 
voda. Doteraz sme neplatili za dažďovú vodu, minulý rok už áno. Za minulý rok to bolo 250 tis. 
eur, za tento rok takisto. Toto nám troška urobilo škrt čo sa týka rokovaní o financiách. 
V každom prípade hľadáme riešenia. Na týchto rokovaniach sa zúčastňuje najmä pán 
viceprimátor Szabó. Ja vám podrobné čísla povedať neviem. Prípadne ak sa on k tomu chce 
vyjadriť. Otázka je na mieste. Či sme sa dohodli. V podstate sme dohodnutí, len... mesto by 
potrebovalo peniaze v hotovosti, ale  pokiaľ to KOMVaK nedokáže splniť, tak to ťažko 
dotiahneme do konca. Práve na toto máme rôzne názory. Aj tak ešte o tom budeme hovoriť pri 
rozpočte.  V krátkosti vám k tomu toľko viem povedať.  
V. Novák  – čo sa týka polikliniky, mal by som ešte jednu pripomienku. Keď sa táto budova 
dostala pod VÚC, bola v celkom dobrom stave. Pýtam sa,  kto je za to zodpovedný, že sme ju 
dostali v takomto stave? Nie mesto je za to zodpovedné. Posledných 8 rokov sa pre zachovanie 
stavu polikliniky nič neurobilo, čiže VÚC je zodpovedný za to, že sme ju dostali v takomto stave. 
Práve preto aj predaj bude zložitejší. Ideálne by bolo, keby mesto zostalo naďalej majiteľom 
tejto budovy. Uvidíme, je viac variantov. Vyzerá to tak, že na nasledujúce zasadnutie budeme 
vedieť predložiť návrh. Ďakujem   
Š. Bende, JUDr .– v krátkosti by som sa chcel opýtať od pána primátora, ohľadom webovej 
stránky mesta. Už nie na jednom zasadnutí bola reč o tom, že bude treba prerobiť webovú 
stránku mesta a ohľadom tohto sme nedostali jednoznačnú odpoveď. Hovoril som o tom aj 
s vedúcim organizačného oddelenia. Žiaľ ani on mi nevedel dať na to uspokojivú odpoveď. 
Chcem sa opýtať pána primátora, či príde na rad zmena stránky, lebo teraz v podstate 
neinformuje o ničom. Je to veľmi dobré a som veľmi rád, že Komárno v tabuľke Transparency 
International postúpilo o 22 miest, čiže sme na 37. mieste a boli sme na 57. mieste, o čom nás 
teraz informuje webová stránka, ale ak si prípadne pozriete webovú stránku mesta Levice, tak 
ten model ktorý máme my, že „Mesto, Samospráva ...“ je už nevyhovujúci. 80% miest má 
webovú stránku tak, že „Mesto, Občan, Podnikateľ, Návštevník ...“ s veľkým množstvom 
informácií. Žiaľ, veľmi veľa občanov ma vyhľadáva s tým, že na webovej stránke mesta nič 
nenájdu. A je to tak. Aj ja ako poslanec, keď ja chcem získať nejakú informáciu, musím prísť na 
úrad. Takže chcem sa opýtať pána primátora, že približne koľko by stála jedna webová stránka, 
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lebo nevidím tú položku v rozpočte a či mieni úrad obnoviť webovú stránku, alebo urobiť novú 
webovú stránku. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – to, že koľko to stojí, ja žiaľ neviem povedať. Vieme, že všetko má svoju finančnú 
stánku, treba to prebrať s tvorcom a informatikmi. To, že nie je vyhovujúca a bude ju treba 
určitým spôsobom rozvíjať, tak určite bude treba urobiť nejaké kroky k zmene. Súhlasím, ale má 
to svoju finančnú stránku. Poprosím pána Dobiho, aby do dvoch týždňov pripravil správu, že 
aké zmeny sú, alebo ako sa to dá urobiť, aby vyhovela dnešným trendom a aby bola ja 
spokojnosť. Ale to, že na webovej stránke nie je nič... priznávam sa, ja nemám čas na to, aby 
som pozeral čo je na webovej stránke, ale nepredpokladám, že tam nič nie je.  
Š. Bende,  JUDr. – nájdu tam asi 10% z toho čo hľadajú.   
A. Marek  – musíme sa vedieť viac predať. V krátkosti to si chcel tým povedať. S týmto asi 
každý z nás súhlasí. Aby nielen naši občania, ale aj mimo nášho mesta, v našom regióne aby 
čo najviac o nás vedeli.  
T. Varga  – na dnešnom programe máme veľmi veľa všeobecných záväzných nariadení a chcel 
som ich porovnať so skoršími, ale nie sú na webovej stránke, ale ani tie skoršie, napríklad ani to 
ktoré sa týka verejného poriadku.  
A. Marek  – musím sa pozrieť, ale nezdá sa mi to. Nariadim, aby sa na to pozreli.  
V. Novák  – približne pred dvoma týždňami, v súvislosti so zákonom o informáciách sme dostali 
žiadosť o informáciu z Dolného Kubína, tiež v súvislosti s rôznymi všeobecne záväznými 
nariadeniami, že kde sa dajú nájsť. Prekontrolovali sme to. Všetky prijaté, platné  VZN sú na 
webovej stránke. Aspoňže pred týždňom tam boli, ale už aj sa na to pozerám. Tam pod 
„Samospráva“ tam by to malo byť. Pozriem sa na to a ešte počas zasadnutia dáme odpoveď.  
É. Hortai  – ja som ešte stále nedostala odpoveď, že kedy môžeme očakávať medzi 
KOMVaKom a mestom... 
A. Marek  – v krátkosti pani poslankyni  len toľko viem povedať, že si nemyslím, že to záleží od 
mesta. 
É. Hortai  – pán primátor, dovoľ mi, aby som teraz s tebou nesúhlasila. Mesto je zriaďovateľom 
KOMVaKU a  primátor zastupuje mesto, v zmysle zákona má na to kompetencie. Ak pre 
vedenie mesta je jasné riešenie v tom prípade ho treba predložiť. Ďakujem.  
A. Marek  – aj ja ďakujem.  
É. Hortai  – kedy?  
L. Gyırfy  – ja by som mal otázku čo sa týka príjmovej časti rozpočtu. Park Anglia - Ruský dom. 
Už je to verejné tajomstvo, že za koľko bol predaný. Naša spoločnosť od tohto momentu nemá 
zmysel. Ľahkou matematikou si dokážeme vypočítať, že by sme mali dostať približne 80 tis. eur. 
Moja otázka je jednoduchá. Či môžeme s touto sumou rátať v rozpočte na rok 2012 alebo to 
bude na príjmovej časti rozpočtu na rok 2013. Ani v jednom som nevidel položku s takýmto 
pomenovaním. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – keď sme v novembri rokovali, hovoril som, že budem žiadať o zvolanie 
mimoriadneho valného zhromaždenia. Toto mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo, 
neviem vám teraz povedať, že presne kedy. Hneď po zasadnutí zastupiteľstva som o to 
požiadal a tuším, že na to 8, 10 dní sa uskutočnilo valné zhromaždenie spolu s právnikmi. Tam 
sme oficiálne dostali kúpnopredajnú zmluvu. Prebrali sme tam to, o čom sme hovorili aj na 
zastupiteľstve, že tá suma, za ktorú bol predaný... my sme v pomere 33 ku 67%. Že kedy by 
mohlo prísť k určitému rozdeleniu? Vraj právne to je tak, že sa musí ukončiť hospodársky rok 
a potom k tomu môže prísť. Žiadal som ho v mene mesta, ako štatutára žiadal, aby tie peniaze 
neboli použité na nejaké investície, pretože tie peniaze mesto potrebuje. Ešte pred valným 
zhromaždením, keď nám už prejdú peniaze, vtedy budeme musieť prerokovať že čo bude 
s tým, pretože podľa mňa, ale o tom rozhodne zastupiteľstvo, nemá zmysel, aby sme po tom 
všetkom zostali v spoločnosti COM-VARGAS. Táto spoločnosť bola len preto založená, lebo 
mesto v tom malo podiel. Čiže ak bola založená kvôli tej budove, tak v už nemá zmysle, ale 
rozhodne o tom zastupiteľstvo.  
V. Novák  – len toľko, že sme s Tamásom Vargom našli na webovej stránke mesta všeobecné 
záväzné rozhodnutia. Na zlom mieste to bolo hľadané. Ďakujem.  
A. Marek  – ďakujem, tak by sme pokračovali 3. bodom programu rokovania.    
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K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:   
návrh na uznesenie 
Za  :11  
Proti  :0      
Zdržal sa :8      
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 927/2012) 
 
K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:   
návrh na uznesenie 
Za  :17  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 928/2012) 
 
K bodu číslo 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. pol rok 
2013 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:   
návrh na uznesenie 
Za  :17  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 929/2012) 
 
K bodu číslo 6 Žiadosti a návrhy vo veciach verejného poria dku 
Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga, predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku  
 
T. Varga  – z návrhu na uznesenie by som vynechal body 2, 4, 6 a to preto, lebo obsahuje také 
konkrétne úlohy, ktoré náčelník mestskej polície pán Rozsnyó, respektíve mestská polícia 
vykonáva aj bez toho, aby to bolo uznesením regulované. Čiže automaticky by sa odseky 
prečíslovali. Bod č. 8  by som chcel upraviť nasledovne: „... zároveň upraviť pod ľa možnosti  
ich osobné ohodnocovanie...“. 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:   
návrh na uznesenie s pozmeňujúcim návrhom T. Vargu 
Za  :11  
Proti  :0      
Zdržal sa :3      
Nehlasoval :5 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 930/2012) 
 
K bodu číslo 7 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultú ry, športu a mládeže 
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva a kultúry 
 
TE-1167/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova 
ul. 48, Komárno 
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/Výsledok hlasovania č. 9/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 931/2012) 
 
TE-1168/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 932/2012) 
 
TE-1169/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. 
františkánov 20, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 933/2012) 
 
TE-1170/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, 
Handlovská ul. 4, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 934/2012) 
 
TE-1171/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Kapitánova  ul. 29, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 935/2012) 
 
TE-1172/2012 Správy o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul . Komáromi Kacza 33, Komárno 
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/Výsledok hlasovania č. 14/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 936/2012) 
 
TE-1173/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. 
Komáromi Kacza 39, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 937/2012) 
 
TE-1174/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:   
návrh na uznesenie  
Za  :14  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :5 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 938/2012) 
 
TE-1175/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Meder čská ul. 38, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 939/2012) 
 
TE-1176/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Dlhá ul. 1 , Komárno - Nová stráž 
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 940/2012) 
 
TE-1177/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, 
Komárno - Nová Stráž 
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/Výsledok hlasovania č. 19/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 941/2012) 
 
TE-1178/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul . mieru 16, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 942/2012) 
 
TE-1179/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 
29, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 943/2012) 
 
TE-1180/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Centra vo ľného času - Szabadid ıközpont, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 944/2012) 
 
TE-1181/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova 
ul. 39, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 23/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 945/2012) 
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TE-1182/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaih o s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. mieru 2, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 946/2012) 
 
TE-1183/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 
24, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 25/:   
návrh na uznesenie  
Za  :17 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 947/2012) 
 
TE-1184/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Ul. pohran ičná 9, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 948/2012) 
 
TE-1185/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Komenského  ul. 3, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 949/2012) 
 
TE-1186/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Rozmarínov á ul. 1, Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 950/2012) 
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TE-1187/2012 Správa o výsledkoch a podmienkach vých ovno-vzdelávacej činnosti 
(vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy -  Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, 
Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:   
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 951/2012) 
 
K bodu číslo 8 Návrh na schválenie predaja rodinného domu v o vlastníctve mesta 
Komárno 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
Š. Pásztor  – PN v návrhu na uznesenie v bode C/ nebude ukladá Mestskému úradu, ale žiada 
primátora.  
 
/Výsledok hlasovania č. 30/: - anulované hlasovanie  
návrh na uznesenie s PN Š. Pásztora  
Za  :14 
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :3 
Prítomní :18 návrh neprešiel hlasovaním 
 
V. Novák  – viacerí vyšli von, ale karty si nechali v prístroji. Ide o to, že k 3/5 väčšine je 
potrebných 12 rúk. Je tu právny problém, lebo veľa právnikov tvrdí, že ak sme zaradili  prípad 
hodný osobitného zreteľa pod hlasovanie kde je potrebná 3/5 väčšina, druhé hlasovanie už nie 
je 3/5, ale viacerí právnici tvrdia opak a pokiaľ to tak nie je, tak dovtedy je potrebná 3/5 väčšina. 
No a teraz páni vonku kávičkujú, fajčia a medzitým ten niekto to celé nedostane. Je to 
nezodpovedné voči žiadateľovi. Takže prosím, aby sme to anulovali, zavolajme všetkých a ten 
kto chce ísť von, nie je žiadny problém, len nech si vytiahne kartu, alebo predtým stále budeme 
musieť prezentovať. Podľa mňa, toto sú vážne rozhodnutia. Ak súhlasíte, navrhujem, aby sme 
toto hlasovanie zopakovali.  
K. Gli č – ja by som poprosil tých čo vedú túto schôdzu, že keď sa začne hlasovať o 3/5 
hlasovaní, tak aby boli vyzvaní všetci ľudia, aby si sadli, aby sa vrátili na hlasovanie. Ďakujem 
pekne.  
A. Marek  – dobre. Tak súhlasíte, aby sme toto hlasovanie zrušili a potom bude nové. Chcem 
váš súhlas. Prezentujme sa prosím.  
 
Prezentácia: 17 prítomných.  
 
A. Marek  – tak by som vás poprosil. Hlasujme, je potrebná 3/5 väčšina na schválenie 
predloženého materiálu.  
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  
návrh na uznesenie s PN Š. Pásztora  
Za  :17 
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 952/2012) 
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K bodu číslo 9 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú  súťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľností vo vlastníctve mesta Komárno 
(materiál rozdaný na zasadnutí MZ) 
Predkladateľ: PaedDr. Štefan Bende, člen odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
 
Š. Bende – nakoľko pán kolega, poslanec Dubány ešte neprišiel, čiže tak ako som na začiatku 
uviedol tento materiál a poslanci schválili zaradenie tohto materiálu do programu, predložím 
tento materiál.  
V. Novák – chcel by som zahlásiť zainteresovanosť.  
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0      
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :1 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 953/2012) 
 
 
K bodu číslo 10 Návrh na spolufinancovanie projektu „Bezbar iérový domov“ 
Predkladateľka: Ing. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia pre seniorov  
 
/Výsledok hlasovania č. 33/:  
návrh na uznesenie  
Za  :18 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 954/2012) 
 
 
K bodu číslo 11 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych vecia ch 
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca OÚRVaSM 
 
K. Prodovszká  – prvé tri body sú prípady hodné osobitného zreteľa.  
 
TE-826/2012 Ing. Margita Pémová,Ágnes Zsidek,Gabrie la Peredy a Eva Antalová - žiadajú 
o zámenu dielu č. 2 od parcely registra "C" 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/:  
návrh na uznesenie  
Za  :18 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh je schválený ( č. uznesenia 955/2012) 
 
TE-1098/2012 Tomáš Ferencz - žiada o dlhodobú výpož ičku nebytového priestoru 
 
/Výsledok hlasovania č. 35/:  
návrh na uznesenie  
Za  :14 
Proti  :0      
Zdržal sa :4      
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh neprešiel hlasovaním  
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TE-1102/2012 ORANGE Slovensko, a.s. - žiada o pred ĺženie nájomnej zmluvy 
 
É. Hortai  – chcela by som sa opýtať či hovoríme o prenájme nehnuteľnosti, alebo prenájme 
nebytového priestoru. Pretože na prenájom nehnuteľnosti sa vzťahuje občiansky zákonník a na 
prenájom nebytových priestorov sa vzťahuje zákon 116/1990. O aký prenájom ide v danom 
prípade? Pretože v názve uznesenia sa hovorí o nehnuteľnosti, v zámere sa hovorí o 
nebytovom priestore. V časti uznesenia konštatuje  v bode A/ sa hovorí o nebytovom priestore 
v bode B/ sa hovorí o nehnuteľnosti. Čiže, chcela by som požiadať, aby to bolo spresnené, že v 
podstate čo dávame do prenájmu, nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť. 
K. Prodovszká  – existujúca zmluva so spoločnosťou ORANGE je uzavretá na priestory v 
bývalej budove OSP, respektíve na časť strechy budovy. 
É. Hortia  – nech to je jednotné, buď jedno alebo druhé.   
K. Prodovszká  – nakoľko ide o nebytové priestory, tak v bode B/ tú časť o nájme nehnuteľnosti 
zmením na nebytový priestor.  
A. Marek  – takto je to prijateľné?  
V. Novák  – tu ide o zmiešaný režim. To znamená, že jeden je podľa občianskeho zákonníka, a 
druhý podľa zákona 116/1990, čiže to tam treba spresniť, podľa toho, ako to navrhla  pani Kata, 
to by bolo prijateľné. Éva Hortai má pravdu, čiže tam kde ide o prenájom nebytového priestoru 
je to podľa zákona 116/1990, lebo je to lex specialis a ostatné podľa občianskeho zákonníka. 
Toto treba spresniť. Ak s tým pýtajúca sa súhlasí, lebo v podstate ostatné podmienky sú tam 
splnené.  
A. Marek  – ďakujem. Je potrebná 3/5 väčšina. Prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  
návrh na uznesenie  
Za  :16 
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený ( č. uznesenia 956/2012) 
 
TE-384/2012 Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiad ajú o odpredaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/:  
návrh na uznesenie  
Za  :10 
Proti  :0      
Zdržal sa :7      
Nehlasoval :1 
Prítomní :18 návrh neprešiel hlasovaním (na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých 

poslancov) 
 
O 12:10 hod. pán primátor nariadil hodinovú prestáv ku.  
 
O 15:57 hod.  prišiel pán poslanec MUDr. Peter Tóth . 
 
O 13:14 hod.  prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Seb ı.  
 
O 13:20 pokra čovanie zasadnutie MZ.  
 
O 13:21 prišiel pán poslanec MUDr. Szilárd Ipóth.  
 
A. Marek  – prosím poslancov, aby sme sa prezentovali.  
Výsledok prezentácie: 17. Prosím pani Ing. Prodovszkú, aby  pokračovala v programe 
rokovania.  
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TE-944/2012 Podunajské múzeum v Komárne - žiada o m ajetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov 
 
/Výsledok hlasovania č. 38/:  
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0      
Zdržal sa :3      
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený ( č. uznesenia 957/2012) 
 
TE-1140/2012 Ing. Miroslav Moravský - žiada o preda j pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 39/:  
návrh na uznesenie  
Za  :18 
Proti  :1      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh je schválený ( č. uznesenia 958/2012) 
 
TE-1141/2012 Mária Juhász - DEVIK - žiada o výpoži čku časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:  
návrh na uznesenie  
Za  :19 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :21 návrh je schválený ( č. uznesenia 959/2012) 
 
TE-1147/2012 REAL MARKET spol. s r.o. - žiada o pre dĺženie nájomnej zmluvy 
 
L. Gyırfy  – keď sme o tomto rokovali na zasadnutí finančnej komisie, nevedeli sme presne aká 
je daň za nehnuteľnosť v tej oblasti, ale názor bol ten, že nakoľko ide o developerskú 
spoločnosť, ktorá ďalej dá do prenájmu túto plochu supermarketu, nie je reálne, že ju dostanú 
takmer za 0 korún, preto chcela komisia navrhnúť rozumnú sumu a vtedy navrhla úroveň dani 
za nehnuteľnosť. Teraz vidíme, že na akú sumu to vyšlo. Ja by som chcel tento návrh zmeniť 
a ja navrhujem sumu za prenájom 1000 eur , pre túto spoločnosť je to skutočne len 
symbolická suma.  
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:  
PN KRM na uznesenie s PN L. Gyırfyho  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( č. uznesenia 960/2012) 
 
TE-1148/2012 Jana Riečičiarová - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 42/:  
návrh na uznesenie  
Za  :19 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :1 
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Prítomní :21 návrh je schválený ( č. uznesenia 961/2012) 
 
TE-1149/2012 Zuzana Bognárová - BOROZÓ - žiada o pr enájom nebytového priestoru 
 
Návrh na zloženie komisie: 
I. Andruskó  – za predsedu komisie navrhujem JUDr. Štefana Bendeho. 
B. Keszegh  – za člena komisie navrhujem Ing. Konštantína Gliča. 
B. Szabó  – za členku komisie navrhujem JUDr. Máriu Kanthovú. 
Š. Pásztor  – za úrad, ako členky do komisie navrhujem Adrianu Gerencsériovú a Beátu 
Kmeťovú.  
 
/Výsledok hlasovania č. 43/:  
PN KRM k návrhu na uznesenie spolu s návrhom na zloženie komisie  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 962/2012) 
 
TE-1150/2012 Zoltán Szabó a manž. Mária Szabóová - žiadajú o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 44/:  
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 963/2012) 
 
TE-1151/2012 Mária Borosová, rodená Pintérová a Vio la Nagyová, rodená Borošová - 
žiadajú o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 45/:  
PN FK k návrhu na uznesenie 
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 964/2012) 
 
TE-1152/2012 Ing. Roman Janá č - žiada o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 46/:  
PN KRM k návrhu na uznesenie 
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0     
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 965/2012) 
 
TE-1153/2012 Ing. Pavol Boschetti a manž. Mgr. Adri ana Boschetti - žiadajú o predaj 
pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 47/:  
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
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Zdržal sa :1     
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 966/2012) 
 
TE-1156/2012 EOXX s.r.o. - žiada o prenájom časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 48/:  
návrh na uznesenie  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1     
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 967/2012) 
 
TE-1165/2012 List Štátneho fondu rozvoja bývania 
 
/Výsledok hlasovania č. 49/:  
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0     
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 968/2012) 
 
TE-1211/2012 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodn ej verejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o 
Predkladateľka: JUDr. Mária Kanthová, predsedníčka komisie  
 
Výsledok hlasovania č. 50/:  
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :0     
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 969/2012) 
 
TE-1212/2012 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodn ej verejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o 
Predkladateľ: JUDr. Štefan Bende, predseda komisie  
 
Výsledok hlasovania č. 51/:  
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :0     
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 970/2012) 
 
 
K bodu číslo 12 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru  
 
TE-1166/2012 Žiados ť o úpravu rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2012 
 
Výsledok hlasovania č. 52/:  
návrh na uznesenie  
Za  :22 
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Proti  :0      
Zdržal sa :0     
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. uznesenia 971/2012) 
 
TE-1193/2012 Návrh COMORRA SERVIS na prijatie opatr ení 
Predkladatelia: Ing. Jenı Nagy, vedúci EO a  Dezsı Nágel, riaditeľ príspevkovej organizácie  
 
Po dlhej diskusii pán primátor požiadal predkladate ľa Ing. Jen ı Nagya, aby  stiahol 
materiál z rokovania. O návrhu sa nehlasovalo.  
 
O 15:37 prišiel pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó.  
 
K bodu číslo 13 CALOR spol. s r.o. 
Predkladateľ: Ing. Ľuboš Veľký, riaditeľ spoločnosti  
 
Výsledok hlasovania č. 53/:  
návrh na uznesenie  
Za  :18 
Proti  :0      
Zdržal sa :3     
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. uznesenia 972/2012) 
 
 
O 15:58 hod. pán primátor nariadil 10 minútovú pres távku.  
 
Pokračovanie o 16:13 hod.  
 
 
K bodu číslo  14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komár no č. /2012, ktorý 
mení a dop ĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt die ťaťa v materských školách a 
školských kluboch detí, o výške príspevku v Základn ej umeleckej škole a o čiasto čnej 
úhrade nákladov v centre vo ľného času a v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 
8/2011 a 6/2012 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Výsledok hlasovania č. 54/:  
návrh VZN 
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1    
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( č. VZN 12/2012; č. uznesenia 973/2012) 
 
Hlasovací prístroj pána poslanca L. Gy ırfyho pri hlasovaní č. 54.  nefungoval, preto 
žiada, aby bolo v zápisnici uvedené, že pri tomto h lasovaní sa chcel zdrža ť hlasovania.  
 
 
K bodu číslo 15  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o 
poskytovaní finan čných dotácií z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnos ť 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
I. Andruskó  – PN k návrhu VZN v mene frakcie fond primátora z 10% znížiť na 5%.   
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Výsledok hlasovania č. 55/:  
PN k návrhu VZN I. Andruskó 
Za  :13 
Proti  :0      
Zdržal sa :8    
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený  
 
Výsledok hlasovania č. 56/:  
návrh VZN so schváleným návrhom I. Andruskó 
Za  :18 
Proti  :0      
Zdržal sa :5   
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 13/2012; č. uznesenia 974/2012) 
 
 
K bodu číslo 16 Návrh na schválenie VZN mesta Komárna č. …/2012 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora 
 
V. Novák  - ... občania, k vyvesenému návrhu na všeobecne záväzné nariadenie, v lehote podľa 
zákona nepodali pripomienky. Dostali sme jednu pripomienku. Ja som vám to dnes položil na 
stôl, ospravedlňte ma prosím, podľa zákona som vám to mal postúpiť pred troma dňami, to 
nebolo dodržané, prepáčte prosím. Je to návrh pána hlavného kontrolóra, zrejme sa k tomu 
vyjadrí.  
 
I. Andruskó  – chcel by som sa opýtať pána hlavného kontrolóra, či je tento návrh pre neho 
prijateľný, lebo ak nie, tak ako poslanec by som mal pozmeňujúci návrh, že to čo on napísal, 
aby to bolo zapracované do VZN.  Ak pán hlavný kontrolór povie, že to ešte môže týždeň dva 
počkať, mesiac, tak v tom prípade nie, ale ak povie, že je dôležité, aby to tam bolo tak by som 
chcel ako poslanec dať návrh, aby to bolo zapracované do VZN.  
M. Csintalan  – na úvod by som chcel spresniť, že podľa § 6 zákona o obecnom zriadení každá 
fyzická a právnická osoba má právo na pripomienku, nie len obyvatelia. Ja som podal písomne. 
Ďalší odsek § 6 hovorí, že písomne treba vyhodnotiť pripomienky a pripomienky a vyhodnotenie 
treba aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva poslať poslancom. Vyhodnotenie som 
nedostal. Netrvám na svojom návrhu, aby som nespôsobil právny problém, radšej nech to ide 
takto, avšak bol by som rád, keby to bolo vyhodnotené. Ďakujem.  
V. Novák  – znova by som chcel povedať, že zmeny súvisiace s herňami, predložíme na 
nasledujúcom zasadnutí, preto, lebo národná rada, slovenský parlament prijal zákon, ktorý ešte 
nie je zverejnený v zbierke zákonov. Problém je s touto jednou vetou že: „... predchádzajúceho 
písomného súhlasu obyvateľov...“. Ak v tomto prípade to zapracujeme do VZN, tak pani 
prokurátorka znova podá protest, pretože na toto nás upozornila. V niektorej časti na Vnútornej 
okružnej otvorili presso, pred niekoľkými mesiacmi to schválilo zastupiteľstvo. Obyvatelia, ktorí 
bývajú nad tým pressom zbierali podpisy, že čo keď ich to bude rušiť, že aby len v tom prípade 
mesto povolilo prevádzku, ak s tým bude súhlasiť určitá časť ľudí, ktorí tam bývajú. Dostalo sa 
to na prokuratúru, a pani prokurátorka taktiež povedala, že to nemôže byť dané dopredu ako 
podmienka podnikateľovi. A v tom je ten problém, že my dopredu nemôžeme vedieť, že 
prevádzka bude zdrojom hluku. Ja upozorňujem na to zastupiteľstvo, že to tak nebude dobré. 
Ja prosím zastupiteľstvo, aby nám dalo možnosť v januári, keď bude zasadnutie zastupiteľstva, 
spolu so zmenami zapracujeme aj toto. Čo som ešte zabudol povedať, je to, že urobíme revíziu 
každej jednej prevádzky hracích automatov, totižto všimli sme si, že úrad v tomto prípade vydal 
povolenia, ktoré sa nevzťahovali zvlášť len na kasína, napr. sťažnosť, ktorú pán hlavný 
kontrolór aj predložil a rokovali sme o nej, že povolenie je vydané na reštauračnú činnosť 
a pritom tam je kasíno. Medzitým zákon nariaďuje aj rôzne technické veci, ktoré budeme musieť 
zapracovať do tohto VZN, takže prosím, keby pán hlavný kontrolór toto stiahol, tak by sme sa 
veľmi poďakovali, ak nie, tak budeme o tom hlasovať a zastupiteľstvo rozhodne.  
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I. Andruskó  – ja som jasne povedal, preto som požiadal o názor pána hlavného kontrolóra. 
Povedal, že on netrvá na tom, žiada písomnú odpoveď. Čiže ja to s ťahujem . Ja som aj vtedy 
naznačil, že čakám, ne odpoveď hlavného kontrolóra. Čiže to sťahuje, nemám taký návrh.  
 
Výsledok hlasovania č. 57/:  
návrh VZN  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :1  
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 14/2012; č. uznesenia 975/2012) 
 
 
K bodu číslo 17 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorý 
mení a dop ĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finan čných dotácií a finan čných darov z 
účelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 
Predkladateľ:  Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Výsledok hlasovania č. 58/:  
návrh VZN  
Za  :14 
Proti  :0      
Zdržal sa :8  
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 15/2012; č. uznesenia 976/2012) 
 
 
K bodu číslo 18 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o 
miestnej dani z nehnute ľností 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
J. Nagy  – vážení poslanci, v materiály to nie je, ale návrh na VZN bol vyvesený 27. novembra. 
Pripomienky k návrhu sme nedostali.  
 
Výsledok hlasovania č. 59/:  
návrh VZN  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 16/2012; č. uznesenia 977/2012) 
 
 
K bodu číslo 19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o 
miestnych daniach za psa, za užívanie verejného pri estranstva, za ubytovanie, za 
predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, z a vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
 
Výsledok hlasovania č. 60/:  
návrh VZN  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 17/2012; č. uznesenia 978/2012) 
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K bodu číslo 20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav ebné odpady 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
Š. Pásztor  – ... chcel by som ešte dodať, upozornil ma na to aj pán hlavný kontrolór tento 
týždeň, že ani k tomuto návrhu na VZN neprišli pripomienky. Je jedna jediná, ktorú sme prebrali 
na zasadnutí rady, že paušálne nemôžeme určiť okruh ľudí, ktorí by mohli mať nárok na 
zníženie poplatku a ani mieru zníženia poplatku. Tento návrh to rieši tak, že oprávnený  môže 
v zmysle nášho nariadenia požiadať o zníženie poplatku a úrad každú jednu žiadosť musí 
zvlášť posúdiť.  
 
Výsledok hlasovania č. 61/:  
návrh VZN  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :2  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 18/2012; č. uznesenia 979/2012) 
K bodu číslo 21 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k ná vrhu viacro čného 
programového rozpo čtu mesta Komárno na roky 2013 - 2015 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
Výsledok hlasovania č. 62/:  
návrh na uznesenie 
Za  :18 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :5 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 980/2012) 
 
 
K bodu číslo 22 Žiados ť Pons Danubii o spoluú časť v projekte (Dodatok k 
programovému rozpo čtu mesta 2013-2015) 
Predkladateľ: Zoltán Bara, riaditeľ združenia  
 
É. Hortai  – k prvým dvom uznesenia by som mala otázky, jednak mám návrh na formálne 
úpravy. K návrhu na uznesenie – Workmarket, v časti C bod č. 2 ak nie je bod b), tak v tom 
prípade to malé a) je bezpredmetné. Avšak to čo je podstatné, ak tu ide o zaplatenie 
predbežnej časti členského príspevku, tak v tom prípade tá veta na konci je omyl, pretože 
členský príspevok sa nebude neskôr vracať. Takže tá veta, pravdepodobne by tam nemala byť.  
To znamená len toľko, že mesto v nasledujúcom období už nebude musieť zaplatiť členský 
príspevok, ktorý už vyplatil. Čiže tú vetu, ktorá hovorí, že potom neskôr vrátia členský 
príspevok, treba vynechať.  A tak isto pri informačnom projekte, tam v časti A/ tá jednotka je tiež 
zbytočná ak nie je dvojka. A takisto, pri časti B/, kde je uvedené, že vrátia členský príspevok. Tá 
veta je tam podľa môjho názoru omyl. Dvoma spôsobmi sa to dá riešiť. Buď predkladateľ 
súhlasí s týmito návrhmi, alebo bude treba o tom hlasovať ako o pozmeňujúcom návrhu.  
Z. Bara  – súhlasím s týmito zmenami.  
 
Výsledok hlasovania č. 63/:  
návrh na uznesenie – Workmarket (podľa PN É. Hortai) 
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :1 
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Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 981/2012) 
 
Výsledok hlasovania č. 64/:  
návrh na uznesenie – Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons Danubii (podľa PN 
É. Hortai) 
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 982/2012) 
 
Výsledok hlasovania č. 65/:  
návrh na uznesenie – Cyklotrasa 
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 983/2012) 
 
 
K bodu číslo 23 Návrh programového rozpo čtu na rok 2013 a na roky 2014-2015 
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru  
 
É. Hortai  – pozmeňujúci návrh – v časti A/ bod č. 1 dopísať „ príloha č. 1 a 2 tvorí prílohu 
uznesenia,“ a to tak, že v prílohe všetky alternatívy by mali vypadnúť, zostanú len predošle 
vymenované, očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2012, to tam ešte môže zostať, avšak ak 
bude schválený ten sivý stĺpec, už len ten bude uvedený v prílohe uznesenia.  V návrhu na 
uznesenie v  časti B/ v bodoch 1 a 2 nie „predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta 
Komárno...“ ale len „návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno... .“ V návrhu na 
programový rozpočet žiadam opraviť skutočnosť za rok 2010. Ďalej, okrem športového fondu 
uviesť zvlášť v ďalšom riadku aj kultúrny fond.  
Z. Benyó  – pozmeňujúci návrh – aby bola odsúhlasená pôvodne plánovaná suma pre COM-
MÉDIU a to 108 tis. eur. So všetkým ostatným súhlasím, ostatné kompromisy prijímam. 
Nakoľko predpokladám, že to nebude úspešné, tak poďakujúc sa za doteraz prejavenú dôveru 
zo strany zastupiteľstva, ja si neprajem ďalej zostať členom dozornej rady, avšak aj naďalej 
prajem veľa úspechov COM-MÉDII, respektíve tam pracujúcim.  
 
Výsledok hlasovania č. 66/:  
pozmeňujúci návrh Z. Benyó – 108 tis. pre COM-MÉDIU 
Za  :3 
Proti  :4      
Zdržal sa :12  
Nehlasoval :4 
Prítomní :23 návrh neprešiel hlasovaním  
 
Výsledok hlasovania č. 67/:  
návrh na uznesenie k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2013 s  
pozmeňujúcim návrhom É. Hortai k návrhu na uznesenie a k návrhu programového rozpočtu, 
ktorý tvorí prílohu uznesenia  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :3  
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 984/2012) 
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K bodu číslo 24 Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre  Mesto Komárno na rok 2013 
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru  
 
Výsledok hlasovania č. 68/:  
návrh na uznesenie (rozdaný na zasadnutí MZ) 
Za  :17 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :5 
Prítomní :22 návrh je schválený (č. uznesenia 985/2012) 
 
 
K bodu číslo 25 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorým 
sa ur čí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ nej umeleckej školy, die ťa 
materskej školy a die ťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013 (materiál rozdaný na 
zasadnutí MZ) 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Pán primátor MUDr. Anton Marek vyšiel zo zasadnutia , ďalej viedol rokovanie Ing. Béla 
Szabó, zástupca primátora mesta.  
 
Výsledok hlasovania č. 69/:  
návrh VZN (rozdaný na zasadnutí MZ) 
Za  :17 
Proti  :0      
Zdržal sa :0  
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený ( č. VZN 19/2012; č. uznesenia 986/2012) 
 
K bodu číslo 26 Informatívna správa o vykonaných verejných obstarávaniach do 
30.11.2012 
Predkladateľ: JUDr. Novák Tamás, zástupca primátora mesta 
 
Vrátil sa pán primátor, ďalej viedol zasadnutie MZ.  
 
Výsledok hlasovania č. 70/:  
návrh na uznesenie  
Za  :13 
Proti  :0      
Zdržal sa :9  
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 987/2012) 
 
 
K bodu číslo 27 Rôzne 
 
Cs. Cúth – prepáčte, že som len tak narýchlo rozdal tento materiál. K vysvetleniu asi toľko, že 
pred dvoma dňami vysvitlo, že študenti vysokej školy po konzultácii s úradom, že potrebujú ešte 
jedno ďalšie povolenie k výkonu jedného nami skôr schváleného uznesenia. Celkom konkrétne 
ide o to, že dostali do výpožičky jednu pivnicu v  Dôstojníckom pavilóne s tým, že oni odtiaľ  
odstránia zeminu. A to sa dá jedine tak, ak im poskytneme plochu pred Dôstojníckym pavilónom 
a táto žiadosť je práve o tom. Teoreticky, týmto by sme len doplnili naše skôr schválené 
uznesenie, totiž ak im teraz toto neschválime, nebudú môcť využiť danú možnosť, ktorú sme im 
poskytli. Ešte by som vás chcel upozorniť, že v samotnej žiadosti je chyba. Celkom konkrétne 
ten druhý termín v žiadosti žiadajú na jeden deň, ale vychádzajúc s textu je zrejmé, že ide 
o celý časový interval. Aspoňže, keď sme pripravovali spoločne návrh na uznesenie, tak tam j to 
už správne uvedené. Samotná žiadosť bola podaná včera v podateľni a návrh na uznesenie je 
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tu pred nami. Prepáčte mi, za toto rýchle tempo vybavovania tejto veci. Nie je to moja 
záležitosť, ale myslím si, že to môže byť dôležitý krok, aby sa to celé uskutočnilo, vlastne ten 
klub, ktorého vznik sme už raz podporili. Respektíve ak dobre viem, ale ak nie, tak ma prosím 
opravte, študenti už nadviazali kontakt tak isto aj s pánom viceprimátorom, aby si získali pre 
túto vec aj poslancov frakcie za SMK. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ak by ste mali nejaké 
otázky, pokúsim sa odpovedať, hoci to nie je moja záležitosť. Chcel by som ešte zahlásiť moju 
zainteresovanosť, nakoľko pracujem na Univerzite J. Selyeho a oni sú študentmi univerzity.  
B. Szabó  –Konzultácie ohľadom tohto už takmer mesiac prebiehajú. Ako by som aj povedal. 
Nechcem im to vytknúť, nakoľko takéto niečo robia po prvýkrát a nevedia aký je postup, akým 
spôsobom sa dajú veci riešiť. Rozhodnutie, ktoré prijalo zastupiteľstve sa im pokúša pomôcť. 
Skutočne oni žiadajú, aby mali možnosť tú zeminu zo suterény odstrániť, vyniesť, ináč sa to 
riešiť nedá, je potrebné tam pristaviť kontajner, v tých časových intervaloch... nie tak si to treba 
predstaviť, že tam bude celý rok , aspoňže dúfam, že nie. Ale len vtedy, keď to bude potrebné.  
Jedine týmto spôsobom sa to dá riešiť. Čo mi ale z ich strany chýba je, že ďalej v tom 
nepokračovali a teraz takýmto spôsobom je predložený návrh na uznesenie. Oni spôsob 
ďalšieho postupu konzultovali aj s úradom. Ale v záujme toho projektu je dôležité, aby sme sa 
pokúsili takýmto spôsobom pomôcť, nakoľko ich súri termín využitia tohto projektu. Ide o 8 mil. 
forintov. Tak aby o ne neprišli, pokúsme sa podporiť túto pomoc z našej strany. Ďakujem pekne.  
L. Gyırfy  – pri všetkej dobrej vôle, zato 40x15 m, na ploche 600m2 sa už dajú jeden, dva 
kontajnery umiestiť. Na dôvažok, ani nevime, či je to smerom von od Dôstojníckeho pavilónu, 
na boku, 600m2 to je už polovička parku. A ten kto stavia v meste a takéto si postaví ten platí 
poplatok za zabratie verejného priestranstva. Takže v poriadku ,pri všetkej podpore tých 600m2 
by som  najprv chcel vidieť, že kde to je a potom aspoň ústne dať nejaké rozumné vysvetlenie, 
že načo je potrebných 600m2. Veľkosť jedného kontajnera je 3x2 m, to je 6. Či položia vedľa 
seba 100 kontajnerov, alebo o čo ide? V tom prípade si to viem predstaviť, že na jeden deň je to 
potrebné, takto je to korektné. Avšak, ak tu ide o jeden rok, 600m2, tak musíme ale povedať, že 
keby o to žiadal, hociktorý iný občan mesta, tak by musel platiť poplatok. Pokúsme sa túto 
nezmyselnosť postaviť do zmysluplnej roviny. Pokúsme sme sa znázorniť, že kde je to miesto, 
aby sme vedeli, že kde to je, pretože neviem kde to je. Samozrejme, na čo bude potrebné na to 
áno, ale na 600m2 umiestniť kontajnery je hlúposť.   
Cs. Cúth – ďakujem pekne pánovi viceprimátorovi Szabóvi za doplnenie. Naozaj, toto je 
dôležitý dôvod, pri tej podpore, že na tento projekt získali 8. mil. forintov. Tieto finančné 
prostriedky by boli použité účelovo, čiže teoreticky týmto by sme do Komárna priniesli cudzí 
zdroj, prostredníctvom nich. Avšak, ja som sa len teraz dozvedel, že už mesiac prebiehajú 
konzultácie ohľadom tohto. Za mnou prišli kolegovia pred dvoma dňami, ale ja s tým neviem nič 
robiť. Ja som len toľko vedel urobiť, že ako poslanec som predložil tento návrh v bode Rôzne 
a aj to len preto tak neskoro, lebo teraz som dostal kópie ich žiadosti. Musím prijať pripomienky 
László Gyırfyho, a ak má pozmeňujúci návrh, aby mesto nepochodilo zle s týmto návrhom. 
Síce predpokladám že nebudú chcieť v parku vyložiť niekoľko sto kontajnerov.  
É. Hortia  – teraz som to konzultovala, ide o 10x17m. 
Cs. Cúth – tak ja dám pozmeňujúci návrh, čiže 10x17m.  
A. Marek  – prepáčte, ale teraz sme troška prekročili nielen rokovací poriadok... takýmto 
spôsobom teraz predložiť... Ja len chcem povedať, že pred mesiacom tu rokovali, mohlo to ísť 
aj do komisie. Snažíme sa každému pomáha, podporovať ho, ale toto nie je forma... dobré by 
bolo sa na to troška pripraviť, bola aj prestávka. Nepovažujem to za vhodné. Sme na tom, aby 
sme podporili každého, aj študentov. Tu s pánom viceprimátorom rokovali, pred mesiacom.  
A teraz v bode rôzne to predložíš. Chceme to podporiť, len nech je dodržaná forma, nech to 
prejde komisiami, len o to tu ide.  
Cs. Cúth – pán primátor, prijímam vašu kritiku. Nevedel som od tohto konkrétnejšiu vec doniesť 
sem, tlmočím im vašu kritiku. Toľko viem spraviť. Mám pozme ňujúci návrh, čiže 10x17m. 
Ďakujem.  
A. Marek – ale dopredu hovorím, mám podmienky, keď my tam budeme mať nejakú akciu 
Komárňanské dni, atď., tak vtedy určite nebudeme súhlasiť, aby tam bol pristavený  kontajner. 
Budeme spolupracovať. Myslím, že to patrí k Patusovi. Ing. Patus, myslím že to bude patriť 
k tebe. Máme pred sebou návrh. Ešte niekto?  
JUDr. Š. Bende – ja som sa prihlásil v rámci bodu Rôzne a nie do tejto otvorenej diskusie.  
A. Marek  – tak pán viceprimátor Novák.  
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V. Novák  – ja si myslím, že toto je absolútne nezodpovedné správanie. Nehnevaj sa pán 
poslanec, ja verím, že nie ty si na vine, ale dostali sme tu od teba dosť veľa kritiky celý deň za 
všetko, právom, alebo neprávom, ale dostali sme. V rokovacom poriadku sa hovorí a Imro, pred 
chvíľkou taktiež skoro zabránil, odvolávajúc sa na rokovací poriadok, že pán poslanec Benyó 
nemôže hlasovať, pretože on len vtedy, a tak a onak... Treba zaujať rovnaký postoj. Predložiť 
majetkovoprávnu vec v bode Rôzne, je jednoducho smiešne. Druhá vec. Ide o centrum mesta, 
nevieme za akých podmienok a druhá vec je, že toto sa dá na úrade vybaviť. Volá sa to že 
zmluva na zabratie verejného priestranstva. Nie je k tomu potrebné zastupiteľstvo. Ja 
navrhujem, aby sme poverili pána primátora, aby sa to vyjasnilo. Nie je práve najšťastnejšie 
riešenie, aby po celý rok boli rozložené kontajnery pri Dôstojníckom pavilóne. Stiahnime tento 
materiál z rokovania. Nepovažujem to za správne a podľa mňa je na to riešenie. Riešenie je 
v právomoci úradu a primátora. Ďakujem.  
Cs. Cúth  – Rozdiel medzi návrhom pána doktora Benyó a mojím je že sa pokúšal dať návrh 
keď mal faktickú poznámku a ja som mal návrh riadne vo svojom vystúpení. A podľa môjho 
vedomia, v tomto prípade ja mám na to právo, čiže v predložení návrhu na uznesenie. Preto 
v súvislosti s týmto formálne nie je problém. Dokonca finančne ani nezaťažuje mesto. Zrejeme 
sú tu nejaké záležitosti ohľadom ochrany pamiatok, nepochybujem, ale myslím si že vzhľadom 
na to, v získanom projekte sú uvedené termíny na čerpanie, ktoré treba dodržať. Za to že až 
takto neskoro sa sem dostal ten materiál, za to sú zodpovední študenti. Prepáčte, ale ja 
zodpovednosť, za úroveň tohto materiálu, nemôžem zobrať na seba, ale nezávisle od toho, 
nakoľko ich súri termín, preto ja nemôžem stiahnuť tento materiál a prosím kolegov o podporu.  
B. Szabó  – len  preto som sa prihlásil, aby z toho nebolo nedorozumenie. My nie mesiac 
rokujeme, ale približne pred mesiacom bol u mňa vedúci HÖK pán Méri Tamás s dvoma 
kolegami. To čo oni robia, to je investícia. Má to svoj priebeh. Nechcel som s týmto naťahovať 
čas, ale vyzerá to tak, že predsa len budem musieť o tom hovoriť. Žiadali usmernenia. Preto 
som predtým spomenul, že nejde o skúsených investorov. Takéto niečo sa stáva. Ja som ich 
upozornil aj na to, že ak materiál nepríde včas, nebudeme o tom vedieť rokovať na 
decembrovom zasadnutí. Na tú časť, že prečo sa to dostalo sem až teraz, na to odpovedať 
neviem, avšak ja som ich poslal aj za kolegami na úrade, aby dostali k tomu absolútne odborné 
informácie. V tomto prípade naozaj ide o to, aby na základe už nami schváleného uznesenia 
vedeli urobiť tie práce, respektíve, aby vedeli vyčerpať získané finančné prostriedky. Zrejme to 
nebude tak, že od 1. januára do 31. decembra, tam bude každý deň kontajner, lenže v tomto 
prípade ja predpokladám, že nevedia presne povedať kedy tam bude, pretože k tzv. 
harmonogramu sa ešte nedostali, ale s prácami treba začať. Ja si myslím, že ctené 
zastupiteľstve dokáže o tom rozhodnúť, nemyslím si, že o tom treba ešte hovoriť. Ja len preto 
žiadam, aby sme im to uznali, lebo v  tomto prípade skutočne nejde o skúseného investora. 
Ďakujem. 
L. Gyırfy  – ja som chcel len jednu jedinú vec. Samozrejme to podporujem, ale z opisu vidieť, 
že je tam absolútne diletantským spôsobom 600m2. A druhá vec je. Žiadam len jedno, ak je to 
v parku, nech povedia že tam to chcú umiestniť, avšak, ak je to nedajbože niekde na námestí, 
tak voči tomu mám menšie výhrady. Na mestskom úrade je normálne žiadosť. Tú ručne 
vypíšem, priložím k tomu nákres a s tým pôjdem na mestský úrad. To je základ. Bez toho sa so 
mnou ani nedajú do reči. To je minimum, ktoré aj my môžeme vyžadovať. Tak by sme už vedeli, 
že kde to je a celé by sme mali za sebou. Nie o tom treba hovoriť, že sú akí neskúsení, ale 
povedať, že kde je tá parcela, lebo prepáčte, ale nepoznám mesto podľa parcelných čísel.  
É. Hortai  – navrhujem pán primátor, aby v bode Rôzne, iným spôsobom prebiehala diskusia. 
V bode Rôzne skutočne každý poslanec má právo predlžiť konkrétny návrh. K tomu 
konkrétnemu návrhu treba otvoriť diskusiu, aby v nej mohli odznieť prípadné pozmeňujúce 
návrhy, ktoré buď akceptuje, alebo neakceptuje a je konečné hlasovanie. Myslím, že v prvom 
rade tu teraz to bol problém, že k návrhu sa nevedeli vyjadriť. To že mňa prestali evidovať, to 
mňa už neprekvapuje, ale s tým neviem súhlasiť,  že k návrhu poslanca sa vieme vyjadriť len 
formou faktickej poznámky. Keď pán poslanec Keszegh na zasadnutí komisie predložil návrh, aj 
to spôsobilo obrovskú dilemu, či to je návrh komisie, alebo poslanecký návrh. Neskoro to prišlo, 
to uznávame. Mesto toho času tieto miestnosti preto dalo študentom, lebo ich žiadosť 
považovali za opodstatnenú, čiže chcelo pomôcť v tom, aby si tú miestnosť mohli prerobiť. 
K tomu aby ju mohli prerobiť, musia ju najprv upratať. To je nevyhnutné. Ja si myslím, že veľmi 
jednoducho dokážeme prekonať tieto pochybnosti, ktoré tu odzneli. Ja môžem v rámci diskusie 
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dať pozmeňujúci návrh, napriek tomu, že to tak vyzerá ako keby som mala faktickú poznámku. 
A to je to, čo zas budú vysvetľovať, že nie tak by to malo byť. Tak teraz už je jasné, kde je tá 
plocha, aj pre pána poslanca Gyırfyho. Je to vedľa RÉVu , ako je vchod. Plocha je skutočne 
neopodstatnene veľká, môže byť 10x17m . S čím plne súhlasím s pánom primátorom je to, že to 
tam nemôže byť celý rok, a keď mesto bude potrebovať... veľmi jednoducho sa to dá riešiť 
„pod ľa harmonogramu dohodnutým s mestským úradom “. Hlasujme o tomto návrhu podľa 
môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.  
A. Marek  – všetci vieme, že o čom je reč. Tie kontajnery ja vyriešim. Nemôžu tam byť stále, keď 
tam nie je žiadna akcia, tak tam bez problémov môžu byť. Ja som len povedal svoju výhradu. 
I. Andruskó  – bol by som rád keby odznelo, že nie mesto bude zaťažené s odvozom smetí a so 
skládkou. V poriadku. Vyhrali projekt a z tých finančných prostriedkov to celé pokryjú. László 
Gyırfy má pravdu, tých 600 m2 je troška veľa, takže to by bolo dobré spresniť s nákresom, ale 
nezávisle od tohto ako povedal pán viceprimátor, podporíme to.  
K. Gli č – prosím vás ja len to by som chcel vedieť, lebo tu sa o nejakých kontajneroch rozpráva, 
ale ja som si vypočítal, že tá nejaká dotácia je asi 28 tis. euro. Chcel by som vedieť ako to tá 
univerzita získala a od koho, lebo ide zveľaďovať asi majetok mesta, nie?  
A. Marek  – to je tam ako sú tie kazematy v pevnosti. Budú to mať tam na svoju činnosť. 
Z Maďarska dostávajú určitú dotáciu... ale v krátkosti poprosím. Nehnevajte sa na siedmu 
hodinu máme rezerváciu. Vysvetlím ti to tam dole, ak sa nenahneváš. Dobre pán poslanec?  
V. Novák  – pani poslankyňa Hortai spomenula, že hocikedy sa môže dať návrh  a ja s tým  aj 
súhlasím, ale treba vedieť, že tam kde ide o majetok... totiž to, že netreba za to platiť tzv. 
výpožička, je výnimka z niečoho, zo 138-ky. Preto treba stále, podľa rokovacie poriadku, 
predložiť na komisii. Preto hovorím, že to sa nedá, že hocikto, hocičo... majetkovoprávne veci, 
lebo potom vynecháme komisie a jednoducho predložíme to návrhy a je to vybavené. Preto 
hovorím, že to treba brať do úvahy. Ten návrh, ktorý tu odznel, podporím, ale len pod tou 
podmienkou, že je to výnimka. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – ďakujem. Prosím hlasujme.  
 
Výsledok hlasovania č. 71/:  
poslanecký návrh na uznesenie Cs. Cúth s pozmeňujúcim návrhom É. Hortai 
Za  :19 
Proti  :0      
Zdržal sa :1  
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený (č. uznesenia 988/2012) 
 
A. Marek  – ďakujem. Pán poslanec Bende.  
Š. Bende, JUDr.  – chcem sa vrátiť k jednému problému, ktorý sa týka komisie. V podstate 
minulý rok o takomto čase pán primátor povedal, že budú zvolení podpredsedovia. Nechcem sa 
k tomu vracať, pretože akceptujem, že nie je politická dohoda, čo sa týka komisií. Chcel by som 
ale upozorniť úrad a pána primátora, že to spôsobuje konkrétne problémy v komisii, pretože 
v rokovacom poriadku je uvedené, že buď predseda, alebo podpredseda môže viesť zasadnutia 
komisie a nie je tam uvedené, že aj poverený člen môže viesť zasadnutia. Stalo sa to už aj 
v komisii rozvoja mesta a myslím, že je to problém aj inej komisie. Ak tam nie je predseda, nie 
nemá kto viesť zasadnutie a ten kto ho vedie, nemôže ho viesť v súlade s rokovacím 
poriadkom. Bolo by dobré zmeniť rokovací poriadok tak, aby aj poverený člen komisie mohol 
viesť zasadnutie. A ešte jedna vec na pána primátora. Harmonogram zasadnutí na ďalší polrok.  
A. Marek  – áno ešte som neskončil. Mám ho pred sebou. Považujem to za správne, lebo viem 
že v komisii rozvoja mesta sú problémy. Aj dnes pán poslanec odkázal, že je v Bratislave a  
príde neskôr. Môžeme o tom rokovať. Ak niekto nevykonáva... určite o tom budeme vedieť 
rozhodnúť. Teraz o tom nechcem dať hlasovať. Treba to pripraviť a  na nasledujúcom zasadnutí 
o tom rozhodneme.  
Š. Bende, JUDr.  – týka sa to všetkých komisií. V hociktorej komisii keď tam nie je predseda tak 
v skutočnosti ak niekto iný vedie zasadnutie, nie je to v súlade s rokovacím poriadkom, nemôže 
ho viesť. Hocikto to môže napadnúť, ja som len na to chcel upozorniť. Nech je potom upravený 
rokovací poriadok komisií.  
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A. Marek  – v poriadku. Vieme to prerokovať na zasadnutí zastupiteľstva. Ešte by som podal 
krátku správu. To čo sme hovorili o cezhraničnej spolupráci s Maďarskou republikou, potom tu 
o rozvoji, čo sa týka ďalšieho rozvoja regiónu, logistiky a okolia. V týchto dňoch...  a už aj 
predtým tu bolo zasadnutie OECD. Prišli z Holandska, z Francúzska, z Nemecka a  na 
ministerstve dopravy v utorok sa jednalo o Dunajskej osi, kde sa hovorilo o prístavných mestách 
Bratislava, Komárno, Štúrovo. Štúrovo len turistické. Takže sa jednalo hlavne o Bratislave 
a Komárne. Podpísali sme jednu dohodu o partnerskej spolupráci o štúdiu prístavných miesta 
Bratislava, Komárno, Štúrovo a to medzi ministerstvom dopravy a naším mestom, budú 
prebiehať v určitých intervaloch jednania a uvidíme čo z toho vznikne. Čiže len takú krátku 
informáciu som chcel. Ďalšia vec. Uznesenia.  Pokladal by som to za vhodné, tak isto, ako je to 
aj na Nitrianskom samosprávnom kraji, aby uznesenia mali aj poslanci k dispozícii. Keď budú 
podpísané, tak to dáme na CD-čka a tie CD-čka doručíme poslancom. Takže môžete mať 
uznesenia z určitého zasadnutia mestského zastupiteľstva hocikedy k dispozícii na CD. 
Súčasne s uzneseniami z tohto zasadnutia vám pošleme aj harmonogram zasadnutí MZ. Brali 
sme do úvahy aj čas jarných prázdnin. Takže ďalšie zasadnutie by sme mali 31. januára.  
Musíme brať do úvahy, že pred tým je rada aj komisie, čiže ten určitý čas predtým je potrebný. 
Potom 21. marca.  Skôr sa nedá, lebo sú jarné prázdniny 8. marca, takže musíme to brať do 
úvahy, aby ani rada nepadla. 26. apríla  bude spoločné slávnostné zasadnutie s Mestským 
zastupiteľstvom Komáromu, bude to v rámci Komárňanských dní. Ďalšie zasadnutie by bolo 23. 
mája  a potom koncom júna, čiže 27. júna . Treba počítať aj s tým, že predtým je rada a komisie. 
Samozrejme ak sa niečo vyskytne, súrne, nebudeme prihliadať na tieto termíny, ale podľa 
potreby sa zídeme skôr. 
 
 
K bodu číslo 28 Záver 
 
A. Marek – a teraz mi dovoľte, všetkých vás pozvať do reštaurácie Klapka na prípitok a  krátke 
posedenie. Od rána sme tu, každému dobre padne. Ďakujem pekne.  
 
Pán primátor MUDr. Anton Marek o 20:15 ukon čil zasadnutie MZ.  
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
           prednosta MsÚ                            primátor mesta 

 
 
 

Overovatelia 
 
 

................................... 
JUDr. Tamás Varga 

 
 
 ................................... 

Ing. László Gyırfy  
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Zapísala: Anna Szabóová 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia s prílohami,  
- výsledky hlasovania,  
- pozmeňujúce návrhy poslancov,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- materiály rozdané na zasadnutí  
 
 
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na 

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

 
 
 
Poznámka:  

Dňa 24. 01. 2013 JUDr. Tamás Varga,  overovateľ zápisnice z 26. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 13. decembra 2012, nepodpísal zápisnicu z toho 
dôvodu, že nie je vyhotovená v súlade s interpeláciou poslankyne JUDr. Évy Hortai zo dňa 26. 
mája 2011, kedy žiadala zabezpečiť, aby bola  vyhotovená a predložená na overenie presná 
zápisnica, s presným (neskráteným) obsahom rokovania mestského zastupiteľstva.  

 


