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Naše číslo: 42272/44683/OOP-ZP2/2014                       Komárno, 03. apríla 2014 
 
 

ZÁPISNICA 
Z 37. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 03. APRÍLA 2014 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:10 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. 
Neprítomní - ospravedlnení: MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Štefan Bende. 
Neprítomný: MUDr. Zsolt Sebı.  
Ďalší prítomní:  

- vedúci odborov a oddelení MsÚ,    
- prizvaní zástupcovia tlače, 
- prizvaní vedúci mestských organizácií. 

 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  pri 
otvorení rokovania prezentovali: 20. 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  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1546/2014) 
 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
Á. Héder- pán primátor, milí kolegovia, o jednu jedinú vec by som vás chcela poprosiť. 
O trištvrte na štyri budem musieť, z osobných dôvodov, na hodinku odísť. Keby náhodou, práve 
vtedy bol na programe rokovania materiál mojej komisie, prosím, aby bol preložený kým sa 
nevrátim. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – v poriadku, pokúsime sa zariadiť. Viac pripomienok nie je. Ďakujem. Poprosím, aby 
sme hlasovali o celom programe dnešného rokovania.  
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/Výsledok hlasovania č. 2/: 
celý program rokovania  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je schválený ( č. uznesenia 1547/2014) 
 
K bodu číslo 2 Vo ľba hlavného kontrolóra mesta (materiál rozdaný na z asadnutí MZ –  
tvorí prílohu zápisnice)  
Predkladate ľ: MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta vyzval predsedníčku a členov Komisie na otváranie obálok 
s prihláškami uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, aby uviedli svoje prípadné 
pripomienky k voľbe hlavného kontrolóra.  
 
É. Hortai – komisia mala za úlohu otvoriť obálky a preskúmať či prihlášky spĺňajú všetky 
požiadavky a či obsahujú všetky prílohy a prípadne informovať pána primátora ak niečo chýba 
a je možné doplniť aby vyzval uchádzačov, aby tieto nedostatky doplnili. Boli dvaja uchádzači. 
V zápisnici sú presne uvedené všetky podmienky v zmysle uznesenia a ako ich uchádzači 
splnili. Obaja uchádzači splnili podmienky a aj požadované dokumenty pripojili k prihláške. 
Chýbali jedine osobné dotazníky a preto sme požiadali pána primátora, aby vyzval uchádzačov 
o doplnenie tohto nedostatku. Dvoch uchádzačov: - Mgr. Miklósa Csintalana a Ing. Róberta 
Dobiho, navrhujeme vypočuť si ich, na základe doterajšej praxe, v poradí podania prihlášok.  
A. Marek – osobné dotazníky obaja uchádzači dodali. Je to v poriadku.  
M. Kanthová – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci a prítomní. V zápisnici 
komisie je uvedená aj konštatácia že jedna podmienka, ktorá je uvedená vo vyhlásení voľby 
hlavného kontrolóra, nebola splnená. Podmienkou bolo vyhlásenie zverejniť na úradnej tabuli 
mesta – toto bolo splnené; na webovej stránke mesta – toto bolo splnené a bola tretia 
podmienka zverejniť  v regionálnej tlači – táto podmienka splnená nebola. Podľa môjho názoru, 
čiže ani v Delte, ani v Dunatáji, ani v Komárňanských listoch. Komárňanské listy sú noviny, 
ktoré sa dostanú do každej domácnosti – zadarmo. Podľa môjho názoru táto podmienka je taká, 
že dnes o hlavnom kontrolórovi nemôžeme rozhodnúť a treba znova vypísať nové výberové 
konanie. Ďakujem.  
A. Marek  – návrh som nedostal, považujem to za konštatáciu.  
I. Andruskó – nakoľko sme sa pred mesiacom, alebo dvoma rozhodli, že bude tajné 
hlasovanie, chcel by som navrhnúť komisiu, tzv. mandátnu a sčítaciu komisiu. Keby to bolo pre 
kolegov prijateľné, mali sme komisiu  na otváranie obálok, každá frakcia v nej mala svoje 
zastúpenie, keby mohla zostať táto forma, nakoľko bude prebiehať tajné hlasovanie – do urny, 
chcel by som navrhnúť komisiu v zložení: JUDr. Éva Hortai - predseda, JUDr. Mária Kanthová – 
člen, PaedDr. Štefan Bende – člen. Navrhujem pripraviť hlasovacie lístky s kandidátmi, 
v abecednom poradí s poradovými číslami, čiže ako prvý (1.) Csintalan Miklós a ako druhý (2.) 
Dobi Róbert. Navrhujem, aby každý z nich dostal po päť minút na prezentáciu. Potom, ak 
poslanci budú mať nejaké otázky, tak sa môžu pýtať a potom prebehne hlasovanie a potom 
komisia na konci vyhlási víťaza. Ešte by som chcel pripomenúť, že v zmysle zákona je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže k tomu, aby sme mohli vyhlásiť víťaza je 
potrebné, aby niektorý z nich získal 13 hlasov.  
A. Marek – žiadny iný návrh som nedostal, poprosím vás, aby ste hlasovali na zloženie 
navrhnutej komisie – JUDr. Éva Hortai, JUDr. Mária Kanthová a PaedDr. Bende  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/: 
návrh poslanca Mgr. Imra Andruskóa - mandátna a s čítacia komisia 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za  :20 
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Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1548/2014) 
 
Po prijatí návrhu prebehla prezentácia kandidátov.  
 
O 13:28 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Seb ı.  
 
Po prezentácii , predsedníčka komisie JUDr. Éva Hortai oboznámila poslancov s priebehom 
a spôsobom tajného hlasovania. Uviedla, že k platnej voľbe je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých poslancov, čiže 13 hlasov.  
Následne sa konalo tajné hlasovanie. Po sčítaní hlasov JUDr. Éva Hortai, predsedníčka komisie 
oznámila výsledky hlasovania:  
- vydaných hlasovacích lístkov: 23, 
- odovzdaných hlasovacích lístkov: 23, 
- neplatných hlasovacích lístkov: 7, 
- 1. kandidát dostal: 14 hlasov, 
- 2. kandidát dostal: 2 hlasy.  
 
JUDr. Éva Hortai, predsedníčka komisie zagratulovala  Mgr. Miklósi Csintalanovi k výsledkom 
volieb.  
MUDr. Anton Marek, primátor mesta prečítal návrh na uznesenie k voľbe hlavného kontrolóra 
Mesta Komárno: „Mestské zastupite ľstvo v Komárne A/ volí Mgr. Miklósa Csintalana do 
funkcie hlavného kontrolóra Mesta Komárno d ňom podpísania uznesenia; B/ ur čuje plat 
hlavného kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vo výške 2,24 násobku priemern ej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vy číslenej na základe údajov Štatistického úradu Slove nskej 
republiky.”  
 
 /Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh na uznesenie k vo ľbe hlavného kontrolóra Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :20 
Proti  :1 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1549/2014) 
 
K bodu číslo 3 Interpelácie  
 
M. Kanthová – 8. marca 2013 podalo divadlo ÉS?! Színház – občianske združenie, žiadosť na 
mestský úrad. Vo svojej žiadosti uviedli, že by boli radi, keby mesto s nimi uzavrelo dlhodobú 
nájomnú zmluvu, nakoľko teraz majú len krátkodobú nájomnú zmluvu, čo im zabraňuje 
v možnosti podávania projektov a aj v tom, aby dali do poriadku kultúrny dom v Novej Stráži, 
nakoľko tam pracujú vo veľmi zlých podmienkach. Dostali odpoveď, že ich žiadosti nemôžu 
vyhovieť, nakoľko na liste vlastníctva nie je usporiadané vlastnícke právo mesta. Prešiel rok, 
chcela by som sa opýtať, či sa odvtedy udialo niečo v tejto veci. Ďakujem.  
A. Marek  – boli rokovania o tom, že by to celé prevzali, pretože v tom prípade s určitými 
podporovateľmi dokázali dať do poriadku a lepšie sa o to starať. Je to na majetkovoprávnom 
odbore, ja by som aj poprosil pani Prodovszkú, aby povedala aké sú tam problémy.  
K. Prodovszká  – kultúrny dom v Novej Stráži je momentálne vedený na liste vlastníctva č. 807, 
kde je ako vlastník uvedený Československý štát – Mestské kultúrne stredisko Komárno. Tento 
záznam bol urobený v roku 1989 na základe jedného uznesenia. A takto sa vlastne vlastnícke 
právo prepísalo z listu vlastníctva č. 1 – MsNV toho času, na tento list vlastníctva. Nakoľko 
v roku 2000 už nebola táto budova vedená na liste vlastníctva MsNV, tak tým pádom ani nebola 
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predmetom delimitácie. Keď sme sa dozvedeli o tejto situácii, pokúsili sme sa s pani riaditeľkou 
mestského kultúrneho strediska pozbierať všetky možné dokument, na základe ktorých by sme 
dokázali túto situáciu riešiť, čiže prepísať túto budovu do vlastníctva mesta. Momentálne je to 
v štádiu riešenia. Všetky existujúce dokumenty z archívu, respektíve dokumenty, ktoré nám 
poskytla pani riaditeľka sme poslali na Nitriansky samosprávny kraj. Zatiaľ sme od nich dostali 
takú odpoveď, že tieto dokumenty prezrú a pokiaľ budú dostačujúce, tak vyhovejú našej 
žiadosti, respektíve ak bude treba ešte niečo doložiť tak nás vyzvú.  
M. Kanthová  – kedy bola poslaná táto žiadosť?  
K. Prodovszká  – získanie, respektíve vyhľadávanie dokumentov z archívu v spolupráci s pani 
riaditeľkou prebieha v podstate od podania žiadosti. Medzitým sme sa informovali aj na 
Nitrianskom samosprávnom kraji, čo je k tomu potrebné, aby sme tento majetok mohli previesť 
na mesto, respektíve zapísať na list vlastníctva mesta. Čiže, ako náhle sme mali všetky 
dokumenty, poslali sme ich na kraj.  
É. Hortai  – ja si myslím, že nie na kraj treba poslať, ale na Okresný úrad v Nitre. Čiže treba to 
poslať na správne miesto, v opačnom prípade nadarmo budeme čakať na odpoveď. V každom 
prípade ale, samotný postup... myslím si, že 25 rokov po zmene režimu, kedy prebehla 
delimitácia obcí, určite sa už vytvorila, aj k takýmto prípadom, prax a dokumenty v archíve, 
respektíve na katastri sa dajú získať, aj toto má svoj postup. Ja žiadam pána primátora a aj 
úrad, aby čím skôr vyriešili túto vec a ja nevidím prekážku ani v tom, aby sa súčasne 
pripravovala aj možnosť odovzdania tejto budovy do prevádzky a užívania pre občianske 
združenie, pretože aj teraz existuje platná zmluva napr. s poštou. Ďakujem pekne.    
I. Andruskó  – vážení páni, vážené dámy, vážení kolegovia. V zopár veciach by som chcel 
interpelovať pána primátora a viceprimátorov. Moja prvá otázka – už viac ako rok nepoznáme 
právny pomer, status Štefana Pásztora, nezávisle od toho že som si vedomý toho, že 
organizačná štruktúra je v kompetencii pána primátora, ale čo je s pánom inžinierom, vrátil sa, 
nevrátil sa? Chcel by som vedieť, že čo plánujete a ako s pánom inžinierom Pásztorom, ktorého 
meno je momentálne uvedené aj na niektorom materiáli, ako prednosta úradu – predkladateľ 
materiálu. To bola moja prvá interpelácia. Moja ďalšia  - objavil jeden informačný leták pre 
občanov. Som rád a považujem to za dobrú vec a môže sa to praktizovať aj inokedy, ale chcel 
by som sa opýtať, pretože obsahuje niekoľko nepresností. Posledná veta – Rozpočet – 
Výdavky, prečítam čo je na tomto letáku: „ Ročné prevádzkové náklady parkovacieho systému 
mesta v zmysle zmluvy zo dňa 31. 10. 2006 sú 118 tis. eur.“ Toto takto nie je presné. V zmysle 
tej zmluvy, dostali sme o tom materiál aj od hlavného kontrolóra, aj o iných, nebola tam 
paušálna suma, ale suma, ktorá sa delila v pomere – 75% z príjmov dostala spoločnosť a 25% 
dostalo mesto, avšak toto je, v zmysle zmluvy podpísanej v lete, roku 2013, čiže mesto bude 
mať nulový príjem, čo nie je pravdepodobné, ale keď si to predstavíme, tak to môže byť nula, aj 
v tom prípade to budeme musieť vyplatiť, čiže to nie je presná formulácia a mali tam napísať, že 
to je dôsledok zmeny zmluvy, že ročne platíme paušálnu sumu a nie pomernú sumu. Keď sme 
tam už uviedli toľko vecí, tak sme tam mohli uviesť aj to, aká je zadlženosť mesta, aby občania 
mali o tom predstavu, aké dlžoby má mesto, respektíve, keď sme to už takto vypracovali, mohli 
sme poskytnúť aj obšírnejšie údaje... táto suma že 19 tisíc eur dobre nie, avšak to je taká suma, 
ktorá obsahuje veľmi veľa dotácií. Napríklad darmo dostane 3 milióny na školy, ale tie dávame 
ďalej našim školám. Možno je pre občanov mesta, ktorý nevidia do rozpočtu,  mylná táto suma. 
Pokojne tam mohli byť ešte dve sumy. Dotácia, ktorú mesto len postúpi ďalej a reálna suma 
s ktorou zastupiteľstvo, respektíve mesto disponuje. Chcel by som teda dostať odpoveď, prečo 
tak bola napísaná tá veta. Ďalšia vec, na ktorú sa chcem opýtať sú reklamné stĺpy. V ďalšom 
materiáli budeme mať, že zrušíme, to čo už viackrát interpeloval myslím doktor Benyó. Chcel by 
som sa opýtať, že v uplynulom poldruha roku, kto zbieral poplatok za prenájom? Aj teraz sú 
vyložené reklamy, nie je platná zmluvy, teraz zrušíme vtedajšie verejné obstarávanie. Chcel by 
som sa opýtať, že za poldruha roka bol aký príjem z týchto reklám a na základe čoho a kto 
zbieral tieto peniaze. Ďalšia vec na ktorú sa stále pýtame, ale ani teraz to nemáme sme 
nedostali materiál – pozemok COM-therm. Rokuje mesto so spoločnosťou COM-therm? 
Kolegovia sa môžu pamätať, pred niekoľkými mesiaci sme dostali materiál, na ktorý sme vtedy 
povedali, že nie je presný a žiadame, aby bol vrátený. Chcem sa opýtať v akom štádiu sú 
rokovania medzi COM-thermom a mestom a či bude riešenie v tomto roku. A druhá vec, ktorá je 
ale závažnejšia, chcem sa spýtať na verejné obstarávanie. Minulý rok hlavný kontrolór 
vypracoval materiál a uviedol, že je tam veľmi veľa nepresností, ba dokonca podľa neho bol 
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porušený zákon v súvislosti s vyhláseniami. Chcel by som sa opýtať, konkrétne na výmenu 
okien ZŠ Eötvösa a ZŠ Komenského. V samotnom vyhlásení je veta, ktorej nerozumiem, bod 
1.3: „ Zabezpečenie budúcej prevádzky“ a vo vyhlásení je uvedené, čo zrejme mesto poslalo 
vestníku: „ prevádzkovateľom objektu bude Mestský úrad Komárno.“ Chcel by som sa opýtať, 
odkedy je mestský úrad prevádzkovateľom školských budov? Oni sú samostatné právne 
subjekty. Rozumiem, že majiteľom je mesto, avšak správa, prevádzkovateľ je riaditeľ. Čiže túto 
formuláciu nepovažujem za správnu. Chcel by som sa opýtať, kedy mesto zobralo späť všetky 
budov školy do správy? Podľa mňa mesto figuruje ako majiteľ a správcom, prevádzkovateľom je 
vymenovaný riaditeľ. Tatko to tam nie je správne napísané, že prevádzkovateľom bude úrad, to 
podľa mňa nie je pravda. Úrad, z tohto hľadiska, nemá nič spoločné s budovou, nie úrad je 
majiteľom, ale Mesto Komárno a tam sú dva orgány, ktoré môžu rozhodnúť vo veci 
nehnuteľností a to je zastupiteľstvo a primátor. Chcel by som sa opýtať, prečo to bolo takto 
vypísané? Aj vtedy som podotkol, že prečo mesto vykonávalo verejné obstarávanie, veď je 
veľmi veľa nepresností, prečo s tým nepoveríme daného riaditeľa, ktorý právne za to zodpovedá 
a keď niečo urobí zle, tak sa ho maximálne dá odvolať. Preto by som sa chcel opýtať na verejné 
obstarávania. Aj teraz budú vypísané tri, či štyri. Kolegovia si môžu pamätať, pred mesiacom 
sme rozhodli o väčšom balíku peňazí. Chcel by som sa opýtať, či už bol rozdelený a ako boli 
verejné obstarávania, aké je vyhlásenie. Ďakujem.  
A. Marek  – pán prednosta  Pásztor bol dlho práceneschopný. Kým je niekto práceneschopný, 
nemôže byť žiadna dohoda, ani o ďalšej práci, čo a ako. Pred dvoma týždňami, či pred 
desiatimi dňami, mu skončila práceneschopnosť. Tam podľa dohody, nakoľko aj zo zdravotných 
dôvodov bude prehodnotený, čiže ďalší výkon jeho práce narazil na ťažkosti, takže sme sa 
dohodli tak, že do 9. apríla je na dovolenke a potom dohodou (odchodné, odstupné, atď.) 
skončí. Ďalšia otázka bola ohľadom nepresností na letáku. Poprosím inžiniera Kóňu, aby 
odpovedal.  
B. Kóňa – dobrý deň prajem, ďakujem za námety. Chcel by som povedať k samotným číslam 
vo všeobecnosti. Všetky čísla sú zo schváleného rozpočtu, to znamená, že čísla sú myslím 
týmto vyjasnené. Pokiaľ je tam nejaký rozdiel, ale je to schválený rozpočet, medzitým sa 
niektoré veci udiali, spresnili, ale je to schválený rozpočet, preto sme tam dávali rozpočet. 
Celková zadlženosť – iste, nie je to problém zverejniť, len je to otázka zasa rozsahu tejto strany, 
alebo treba možno vymyslieť predĺžený formát, ale ďakujem je to dobrá myšlienka. Takisto to 
školstvo, všetko beriem ako námety, prečo nie. Takisto aj tie stĺpcové reklamy. Jednu vec by 
som ešte chcel povedať, ktorú ste ešte nepovedali, možno to má niekto pripravené. Žiaľ nie je 
to otázka ekonomického odboru, nechcem sa vyviniť, ale žiaľ v procese, že to od nás odišlo, 
išlo sa to tlačiť, sa vymenili grafy – príjmy a výdaje, takže toto ma mrzí, v podstate je to dosť 
evidentné, že je to chyba, to považujem skôr za nedostatok tohto materiálu, ale ostatné veci, 
samozrejme dajú sa akceptovať. Aj príjmy aj výdaje sú presné čísla z rozpočtu.  
A. Marek  – ďakujem. Čo sa týka stĺpov  - tam to bolo vypovedané, na to je určitý mesiac, ak 
dobre viem tak koniec apríla, ale ak treba, tak pani inžinierka (Prodovszká Katarína – vedúca 
odboru správy majetku) to spresní. Pôjde ďalšie vyhlásenie, čiže dotyčná osoba, ktorá to 
doteraz mala, pretože predošlý, ktorý to mal to nepodpísal, tak on to mal dovtedy, takže 
nabudúce predložíme nové vyhlásenie. V súvislosti s COM-thermom, stanoviská sa nezmenili. 
Pamätáme si, COM-therm stále chcel predať za 150 tisíc, zastupiteľstvo povedalo že nie. 
Odvtedy sme troška v patovej situácii, nakoľko iná zmena nebola, pokúsime sa rokovať, ak nie 
tak, tak tu už len buď súdnou cestou sa pokúsime to zmeniť, pretože to nemôžeme nechať len 
tak, že tam je ten pozemok, a nemôžeme nechať ani to, aby niekto povedal že oni to 
nepoužívajú, pretože je to ohradené, takže budeme musieť, žiaľ v tomto prípade, ako aj v inom 
prípade samozrejme, súdnou cestou ísť ďalej. Čo sa týka ZŠ Eötvösa a ZŠ Komenského – 
pozrieme sa za tým a dostaneš písomnú odpoveď.  
I. Andruskó  – žiadam písomnú odpoveď ohľadom reklamných stĺpov, že koľko platí konkrétne 
ten dotyčný. Pamätáte si kolegovia, ročné nájomné by bolo vtedy 33 tisíc eur, nakoniec sa to 
nepodarilo. Chcel by som písomnú informáciu, že koľko platí, koľko reklám je umiestnených. 
Žiadam písomnú odpoveď, behom mesiaca.  
A. Marek  – porosím inžinierku Prodovszkú, aby si to poznačilo, potom dáme odpoveď. 
Ďakujem.  
Á. Héder  – Vážený pán primátor, kolegovia. Ďakujem za slovo. Jednou z najsledovanejšou 
a najočakávanejšou vážnou úlohou komisie športu, kultúry a školstva je návrh dotácií pre 
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kultúru a šport.  Aj toho roku tomu bolo tak. Naše návrhy prerokovala mestská rada, 
prerokovalo a prijalo mestské zastupiteľstvo. Avšak, tento proces sa týmto nekončí. Mesto musí 
uzavrieť zmluvu zo žiadateľmi a musí začať s posielaním dotácií. Moja otázka je: v akom štádiu 
je tento proces? Či už boli uzavreté zmluvy a či už organizácie dostávajú dotáciu.  
G. Weszelovszky  – rozdelil by som to na dve časti. Jednou je šport, druhou kultúra. Na 
športové dotácie sú zmluvy uzavreté. Prevod platieb sa uskutoční mesačne ako smerom na 
COMORRA SERVIS, tak aj na športové kluby. V kultúre je veľmi veľa žiadostí, čiastočne tam 
prebehli aj nejaké platby, zmluvy sú podpísané s tým, že tam sme to mali troška 
komplikovanejšie, nakoľko s každým jedným žiadateľom sme museli spresniť aj dátum, čiže 
kvôli tomu to možno tento rok trvalo o niečo dlhšie, ale zmluvy sú podpísané a platby prebiehajú 
– jedna časť, pretože jedna časť týchto platieb už odišla.  
A. Marek  – čo sa týka športu, tam tri mesiace išli naraz a potom platby pôjdu mesačne a pri 
kultúre sú aj menšie sumy, ktoré pôjdu naraz, čiže tam nie je potrebné aby to dostali v januári, 
vo februári, čiže sa to priebežne plní.  
PaedDr. Š. Bende  – na základe rozhodnutia sociálnej komisie by som chcel interpelovať teba 
pán viceprimátor, ale aj teba pán primátor, vo veci harmonogramu autobusových liniek. Vtedy 
keď sme zostavovali harmonogram, voľajako bola vynechaná tá náhradná autobusová linka, 
ktorá chodila z Harčášu do mesta a teraz v podstate tie deti, ktoré tam bývajú sa nevedia 
dostaviť včas do školy, vždy meškajú, pretože s tým jedným autobusom, ktorý odtiaľ chodí o pól 
ôsmej sa nevedia dostať všetci do školy. Chcel by som poprosiť pána viceprimátora, keby sa 
dalo ešte do konca tohto zasadnutia nájsť nejaké riešenie, aby spolu s tým autobusom o pól 
ôsmej chodila aj náhradná autobusová linka, aby sa všetky deti pomestili a keď nie dnes, ta na 
nasledujúce zasadnutie MZ. Ďakujem pekne.  
B. Szabó  – harmonogram autobusov mestské zastupiteľstvo zmenilo na februárovo zasadnutí. 
Pri príprave materiálov a rokovaniach s prevádzkovateľom sa tento problém nevyskytol. Tak 
ako sme to na zastupiteľstve deklarovali, že len také linky zrušíme, alebo vylúčime len také linky 
z harmonogramu, ktoré nie sú potrebné. Aj tomu tak bolo. V tomto prípade ale, pravdou je, tak 
ako to spomenul aj pán poslanec, že tam chodila ďalšia linka, ktorá bola vytvorená pred dvoma 
rokmi, avšak zo strany prevádzkovateľa odznelo, v úvodzovkách, nakoľko nakoniec vysvitlo, že 
preto nie je potrebná, nakoľko tu ľudia neplatili a preto oni v skutočnosti navrhli túto linku zrušiť, 
čo pri rokovaniach, ako problém vôbec nevyskočil. Podľa stanoviska prevádzkovateľa, ten jeden 
autobus je tam postačujúci, avšak sú tam hrozné podmienky v súvislosti s  nastupovaní a vôbec 
pri preprave. Aby som bol zdvorilí, tí ktorí cestujú s týmto autobusom patria do kategórie 
„neporiadnych“ a prevádzkovateľ je už v tom štádiu že už nenájde šoféra, ktorý by šoféroval na 
tejto linke. Pokúsili sme sa urobiť opatrenie s pomocou mestskej polície. Táto linka je 
kontrolovaná, dokonca takým spôsobom, že mestský policajt nastúpi na autobus a pokúsi sa 
udržať poriadok. Problém môže spôsobovať to, že nakoľko je ich skutočne veľa, predaj lístkov 
a nastupovanie zaberie viac času ako bežne, a s týmto súvisí potom meškanie. My sme v rámci 
úradu o tomto hovorili s pani inžinierkou Dubányovou, pretože až po rozhodnutí prišla naša 
terénna sociálna pracovníčka s tým, že tam je potrebný ešte jeden autobus. Momentálna 
situácia je taká, že ak to skutočne budeme musieť zmeniť a zaradiť tam ďalšiu linku, treba 
počítať s tým, že to nás ročne vyjde na 4 až 5 tisíc eur a budeme musieť urobiť prerozdelenie. 
Pred zastupiteľstvom som dostal ešte takú informáciu, že podľa zákona, deti – študenti, nemôžu 
stáť v autobuse. Ak je to skutočne tak, v tom prípade to platí, pretože toľko miest na sedenie 
v autobuse nie je. Čiže ak túto podmienku bude treba splniť, tak k tomu bude potrebný ešte 
jeden autobus, avšak k tomu bude potrebná zmena v rozpočte. Ďakujem.  
I. Dubány -  ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Chcel by som 
interpelovať pána primátora v dvoch záležitostiach. Jedna sa týka finančných záležitostí, 
pretože na dnešnom zasadnutí budeme rozhodovať o viacerých žiadostiach ktoré napomáhajú 
príjmovej časti, respektíve zaťažujú výdavkovú časť. Konkrétne sa chcem opýtať na bývalú 
budovu colnice. Vo volebnom programe si mal, pán primátor, že považuješ za veľmi dôležité 
usporiadať budovu bývalej colnice a pamätám sa, že na prvom, alebo druhom zastupiteľstve 
sme o tom hovorili. Chcel by som sa opýtať, že konkrétne s kým prebiehali rokovania o predaji, 
alebo prenájme. Či sú nejaké nové informácie v súvislosti s týmto, či sú potenciálni záujemcovia 
– fyzické, alebo právnické osoby a aké sú vyhliadky na to, že do konca volebného cyklu, sa 
nejakým spôsobom vyrieši predaj, alebo prenájom budovy bývalej colnice. Moja ďalšia otázka 
sa týka COM-VARGASU, konkrétne predaja tzv. Ruského domu. Či už prišli tie finančné 
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prostriedky na účet mesta, ktoré mu chodia na základe 33% spoluúčasti. Ak nie tak, aké krky sa 
urobili v tejto veci a takisto ako pri predošlej otázke sa chcem opýtať aké sú vyhliadky, či do 
konca volebného cyklu budeme vidieť niečo z týchto peňazí. Moja ďalšia finančná otázka sa 
týka KOMVaKu. Na 35. zasadnutí zastupiteľstva bol stiahnutý materiál, kedy sme mali rokovať 
o tých 840 tisíc eurách, s ktorými, podľa mesta, KOMVaK dlhuje mestu.  Či boli v súvislosti 
s týmto nejaké rokovania s KOMVaKom. Ja by som očakával, že na dnešnom zasadnutí bude 
tento materiál predložený, aby sme mohli o ňom rokovať. Vieme veľmi dobre že pán riaditeľ 
z KOMVaKu mal na to iný názor, iný názor mal na to vedúci odboru, čiže prebehli už nejaké 
rokovania, či je na to nejaká šanca, že z týchto peňazí mesto niečo uvidí a samozrejme otázka 
je aj tá, prečo tento materiál nebol predložený na dnešnom zasadnutí MZ. Mojou štvrtou 
otázkou, týkajúcej sa financií, mal byť pozemok COM- thermu, ale Andruskó Imre ma 
predbehol. Nebudem ju opakovať. Tieto štyri položky, štyri otázky o ktorých som hovoril majú 
hodnotu približne 1 milión 100 tisíc eur, čiže toľko peňazí by malo pribudnúť do rozpočtu mesta, 
tento rok, keby sa všetko splnilo. Moja ďalšia otázka, nie finančného charakteru, je, že minulý 
rok v júni, po veľkej povodni, vláda vydala memorandum, že pošle nejaké peniaze pre mesto 
Komárno, alebo pre región na obnovu, prípadne rozšírenie protipovodňového systému. Či nás 
vláda oslovila v tejto veci, alebo my vládu. Či boli nejaké rokovania ohľadom obnovy priehrady. 
Len na margo veci chcem poznamenať, že doteraz, podľa môjho vedomia, na našej strane bola 
vyššia priehrada, približne o 30 centimetrov. Ale minuloročná povodeň ukázala aj na druhej 
strane, v Maďarsku, že táto výška vody je nebezpečná a môže prísť ešte aj od tohto väčšia. 
Tam vláda sľúbila, že obnoví ochranný systém a tieto práce začali asi tak pred mesiacom. Ak 
bude u nich priehrada vyššia ako u nás, pri ďalšej povodni voda príde sem na túto stranu a nie 
tam. Ešte na jednu otázku by som chcel dostať odpoveď. Približne pred dvoma rokmi sme 
dostali takú informáciu, že v tej časti, za mestskou políciou, mesto uprace ten pozemok a dá 
možnosť tzv. voľnému trhu. Chcel by som s opýtať v akom štádiu je táto vec. Posledný prísľub, 
ktorý tu odznel, bol, že v októbri, v roku 2013 bude to trhovisko otvorené.  Ide jar s tým aj prvý 
tovar, chcel by som vedieť, či z toho niečo bude. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – odznelo veľmi veľa otázok. V krátkosti odpoviem. Colnica  - vieme veľmi dobre, že 
budova je naša, a pozemok pod ňou patrí spoločnosti ALT, s. r.o.. A z toho sú problémy, 
pretože už bolo niekoľko záujemcov, ktorí by tú budovu boli ochotní kúpiť i napriek tomu, že 
pozemok pod ňou nie je náš, ale vždy to stroskotá, keď ideme rokovať s majiteľom ALT-u. 
Zatiaľ sme sa nedokázali dohodnúť. Viacerí už prejavili záujem. Chceli tam autosúčiastky, 
turistickú kanceláriu, bezpečnostnú službu. Aj minulý týždeň tu boli záujemcovia. Povedal som 
im, že my sme ochotní to predať, ale pozemok ešte nie je náš, čiže nech sa pokúsia dohodnúť 
s pánom inžinierom Chudým. Suma – 129 tisíc, nebol problém, viacerí by ju zaplatili, len keď 
prebiehali rokovania so záujemcami, tiež som tam išiel a prekvapil ma prístup majiteľa, že on 
v každom prípade bude robiť problémy a nedovolí, aby to podnikanie tam šlo, pretože on by 
tom chcel kúpiť, za inú sumu – za 72 tisíc. Ja som povedal, že keby to bolo mojím osobným 
vlastníctvom, ani vtedy by som do toho nešiel. Viacerí tam už boli na rokovaniach. Je taká hra, 
že kaukazský kriedový kruh, žiaľ, tento nedokážem prestúpiť. Obrátil som sa v tejto veci aj na 
právnikov, že čo by sa dalo v tejto veci urobiť. Tvoju ďalšou otázkou bol COM-VARGAS. Už 
sme to postúpili právnickej kancelárii. Boli vyzvaní, aby zvolali valné zhromaždenie. Pán 
viceprimátor, ktorý je v dozornej rade ich taktiež vyzval a požiadal o umožnenie prevedenia 
kontroly účtovníctva. Čiže momentálne korešpondencia prebieha medzi nimi a  advokátskou 
kanceláriou. Prekvapil ma prístup COM-VARGASu a vyzerá to tak, že sa to dá vyriešiť len 
súdnou cestou. V súvislosti s KOMVaKom – tiež by sme boli radi, keby sme to mohli uzavrieť, 
pretože tam je tá nájomná zmluva. Preto sme to nepriniesli na toto zasadnutie, lebo ešte 
niektoré veci neboli zosúladené. COM-therm – ak sa dobre pamätám, a každý sa pamätá, 
nadarmo tam bola ohodnotená cena – 296 tisíc, COM-therm by bol ochotný dať len 150 tisíc. 
Keď sme rokovali aj o tom, že by sme vyrovnali dlžobu COMORRA SERVIS, vtedy 
zastupiteľstvo stiahlo tento materiál, nakoľko to chceme predať pod cenu. Ak sa v tejto veci 
nedokážeme dohodnúť, ani tu nebude iné východisko, len to riešiť súdnou cestou. 
Protipovodňová ochrana – vo februári som inicioval, že zvolám ohľadom toho konferenciu. Išiel 
som za Adamikom  -  prednostom okresného úradu. Rokoval som s ním o tom, že oni s kým 
rokovali. V Bratislave som taktiež rokoval. Minulý týždeň som dostal povolenie na  
protipovodňový múr, práve na takých miestach kde voda presakuje pri Váhu aj pri Dunaji. 
Ohľadom tohto chcem zvolať všetkých zainteresovaných – minister životného prostredia; 
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vodohospodárske stavby; plavba a prístavy. Mám tu napísaných 6, 7 spoločností. Dostal som 
prísľub, že sú ochotní prísť, aby sme za tým konečne dali bodku. Približne pred mesiacom som 
bol pozvaný na druhú stranu Dunaja, kde položili základný kameň na posilnenie hrádze 
a osobne bol prítomný predseda vlády Orbán. Čiže tam s tým už začali robiť. My sa tiež 
nemôžeme spoliehať na to, že tento rok nebude povodeň. Ďalšia tvoja otázka bola ohľadom 
priestoru za mestskou políciou. Dalo sa to tam do poriadku – od strechy počnúc, maľovanie. 
Spomalilo sa to, aj kvôli povodni minulý rok, pretože sme museli vyplatiť aj v súvislosti s tým 
nejaké veci. Práve teraz vybavovali, že zoberú stoly na toto miesto a chceli by sme to teraz, na 
jar, otvoriť. Snažil som sa v krátkosti ti odpoveď na tvoje otázky. Ešte ohľadom KOMVaKu.  
B. Szabó  – ja by som chcel ešte ku COM-VARGAS – toho času, vďaka mestskému 
zastupiteľstvu, som sa stal členom dozornej rady, čo mi žiaľ, aj odvtedy, spôsobuje dosť vážne 
problémy. Situácia je taká, že na moju písomnú výzvu, aby v zmysle zákona umožnil vykonanie 
kontroly zo strany dozornej rady, konateľ ani len nereagoval. Čiže momentálne sme pri tom, že 
pôjde ďalšia výzvy a právo dané zákonom budeme musieť nejakým iným spôsobom uplatniť. 
Ide o to, že rok 2013 už bol dávno ukončený, mal byť odovzdaný na daňový úrad a dozorná 
rada vôbec nemala možnosť ani len nazrieť do účtovníctva, nieže sa k tomu ešte aj vyjadriť. 
Takáto je momentálna situácia, že aký smer naberie, na to vám nedokážem odpovedať. Čo sa 
týka vyúčtovania KOMVaKu, respektíve zmeny nájomnej zmluvy, ja verím, že sa môže dostať 
na nasledujúce zasadnutie. Sú vážne rozdiely medzi stanoviskami mesta a vedením 
KOMVaKu, čo sa týka čísiel a dôsledkom tohto sporu je to, že sa to ešte neuzavrelo a nedostal 
sa taký materiál  pred zastupiteľstvo o ktorom by zastupiteľstvo mohlo rozhodnúť. Na čom sme 
sa zhodili bolo to, či to bude tak, alebo onak, treba to predložiť na ďalšie zasadnutie 
zastupiteľstva a zastupiteľstvo rozhodne, že čo bude. Ďakujem.  
I. Dubány  – pán primátor, keby pán inžinier mohol pár slov k tomu KOMVaKu. Pán inžinier, na 
35. zasadnutí MZ bol ten materiál, ktorý si stiahol čo sa týkalo pohľadávok a záväzkov mesta 
voči KOMVaKu, že v akom stave to je, tam bolo tých cca 840 tisíc eur, či boli nejaké jednania 
od tej doby, a či a kedy môžeme očakávať, že príde nejaký materiál pre mestské zastupiteľstvo.  
A. Marek  – poprosím stručne, pretože to sú interpelácie.  
B. Kóňa – veľmi stručne by som povedal, ja som ešte žiadny materiál nestiahol. Ani jeden. To 
je po prvé. Po druhé, čo sa týka KOMVaKu – ono sa to voľajako tak vzťahuje, ako keby som to 
ja zastrešoval, ale veľmi rád sa k tomu hlásim, je tu aj pán riaditeľ. Ja to hovorím veľmi otvorene 
– je tu jeden veľký problém, ale dôsledok toho celého problému, teraz sa to budete veľmi zle 
počúvať, ale dôsledkom ste aj vy. Nehnevajte sa! Stanovy boli vypracované niekedy v októbri 
minulého roku, dalo sa to do autu, stiahlo sa to a povedalo, že nech dá stanovisko 
predstavenstvo, aj dozorná rada. Dodnes, jediná konkrétna pripomienka neprišla k stanovám 
ani z dozornej rady, ani z predstavenstva. Sú to vaši ľudia, vy ste si ich volili, patria pod 
zastupiteľstvo. To je môj názor. Je vypracovaná nová nájomná zmluva. K tomuto rokovaniu 
neprišlo lebo pán predseda bol chorý, pán riaditeľ nebol ochotný rokovať z dôvodu, že pán 
predseda bol chorý. Zas je to v aute. Ja len jedno hovorím, treba urobiť trošku poriadok, je to 
vaša záležitosť, sme pripravení na všetky tieto rokovania. Čo sa týka pohľadávok, záväzkov – 
čo sa týka čísiel ku koncu roku, tie sú bezrozporové – tam je to jasné. Majetok, ktorý je 
v prevádzke v prenájme v KOMVaKu je určite už vyrovnaný, to znamená je vyjasnený. Je to 
možné už zahrnúť do nájomnej zmluvy. Samotné vysporiadanie tej dlžoby  - samozrejme, 
k tomu si treba sadnúť, ale zasa hovorím, treba k tomu troška dobrej vôle. Ďakujem.   
A. Marek  – vyzerá to tak, že aj keď nebude neviem aká dohoda, aj tak to budeme musieť 
predložiť, pretože to nemôžeme neviem dokedy naťahovať. Je ťažké, aby sa obe strany na 
niečom zhodli, ale preto rokujeme toľko, aby sme našli vhodný kompromis.  
B. Keszegh  – ďakujem za slovo pán primátor. Jeden člen odbornej komisie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja písal o tom, že vyhodnocovali podané projekty a z okresu Komárna 
žiadne podanie neprišlo – presnejšie z južného okresu neprišlo, hoci rozhodovali aj o takých 
záležitostiach, ako napríklad obnovu a údržbu rôznych pamiatok. Chcel by som sa opýtať, prečo 
tomu bolo tak a ešte že na akých väčších projektoch pracuje úrad, nakoľko vždy čakáme na 
peniaze z projektov  - veľmi radi by sme prijali k tomu spoluúčasť, keby bol nejaký úspech 
v súvislosti s týmto. Druhá vec – pán primátor hovorí, že 9-tym aprílom končí pán prednosta 
Pásztor. Aké zmeny budú v organizačnej štruktúre, kto nastúpi do funkcie prednostu, aby sme 
vedeli, že v určitej veci sa na koho môžeme obrátiť. Tretia vec je, a určite sa už dostala aj 
k pánovi primátorovi je nezhoda medzi plaveckými klubmi. Mali by plávať vedľa seba, ale 
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zväčša sa nedokážu dohodnúť, kto koľko miesta potrebuje. Chcel by som sa opýtať od pána 
primátora, ako chce riešiť tento problém dvoch plaveckých oddielov, kde ide o približne 70 ľudí. 
Aké šalamúnske riešenie má na to, pretože nie málo peňazí míňame na túto inštitúciu a nie je 
dobré počúvať, že je tam neustále nejaký konflikt. A chcem sa opýtať, či je možné, odteraz, 
priniesť také riešenie, aby aj občania dostali priestor na plávanie. Momentálne na plaváreň, za 
rok, minieme 170 tisíc eur. Bežný pracovný týždeň plavci prichádzajú poobede o 15:00 hodine 
a potom pólisti, to znamená, že poobede od 15:00 do 20:00 hodiny je pre verejnosť plaváreň 
neprístupná. Ja si  myslím, že ak niekto chce ísť so svojou rodinou plávať, tak v prvom rade 
určite nepôjde doobeda plávať, lebo vtedy väčšina rodín pracuje a zrejme ani nie večer po 
ôsmej sa vyberie niekto plávať. Či existuje také riešenie, viem že v prípade pólistov je to 
nemožné, ale aspoň keď plávajú plavci, tak v tom prípade nejaká časť nech je k dispozícii aj pre 
verejnosť, veď táto neslúži len pre 200 ľudí a nie len vrcholový šport, ale aj pre širokú verejnosť, 
čiže pre 34 tisíc ľudí a nie málo peňazí na ňu minieme. Moja posledná otázka sa týka 
mestského média a chcel by som interpelovať pána primátora a takisto aj konateľa spoločnosti, 
ktorému som už aj osobne povedal, ale aj pánovi primátorovi by som chcel položiť túto otázku – 
z posledného zasadnutia zastupiteľstva bol záznam, ktorý som ja mohol vidieť len na internete, 
ja doma neviem pozerať vysielanie, ale na internete som videl. V tejto správe zo zasadnutie, 
v podstate išlo o 3,28 minútovú správu v ktorom o zastupiteľstve bolo približne 10 sekúnd 
a potom náš kolega Imre Andruskó, v súvislosti s tým povedal všetky správy – od začiatku, od 
konca. Hoc to bol záznam zo zasadnutia, ani len pozadie nebolo z miestnosti zastupiteľstva, ale 
zo sídla jednej strany. Zvláštne na tom celom je aj to, že túto správu pripravuje jeden z členov 
frakcie. Určite by aj László Gyırfy veľmi rád porozprával o tom, že 200 tisíc eur pôjde na rozvoj 
a so všetkou pravdepodobnosťou, keď o tom rozpráva Imre Andruskó, tak veľkej časti to môže 
pripadať tak, že je to jeho zásluhou. Každá frakcia, každé zoskupenie, každá strana sa pokúša 
bojovať za tých svojich. So všetkou pravdepodobnosťou, aj Szabó Bela, že na opravu cesty na 
Ul. práce oni navrhli riešenie. Každý by rád prezentoval dobré správy v spojitosti s týmto. To by 
som už ani neočakával, aby sme aj o tom podali správu, že ignorujeme 150 podpisov 
obyvateľov Ďulovho Dvora, ale aspoň o dobrých správach by sme radi informovali, pretože tak 
málo príležitostí je informovať obyvateľov o dobrých správach. To, že vznikli rozdiely, je 
evidentné. Sme pred citlivým rokom, chcem sa opýtať pána primátora, takisto ako som sa 
opýtal aj konateľa spoločnosti, žiadal som od neho, že čo vie urobiť pre to, aby v informovanosti 
neboli tieto rozdiely, aby každý jeden poslanec mohol povedať to svoje. Aby Gyırfy Laci mohol 
povedať o tom, za čo on bojoval a takisto všetci ostatní poslanci. Čo vie v takom prípade urobiť 
pán primátor, keď médium, ktorého zriaďovateľom je mesto, propaguje 2% pre také inštitúcie 
(gymnázium a nemocnica), ktoré považujem za dôležité a aj uznávam, ale  ktorých 
zriaďovateľom je samosprávny kraj. Ešte raz,  ich prácu považujem za veľmi dôležitú, čiže čo 
vie urobiť pre to, aby sme vlastným organizáciám priniesli späť peniaze od obyvateľov, veď 
môžeme vidieť, že na viacerých miestach, z viacerých rán krvácajú.  
A. Marek  – chcel by som vás poprosiť, ide o interpelácie, Béla ty si jediný a možno zase chceš 
povedať, že som voči tebe zaujatý. Nie som zaujatý ani voči tebe, ani voči inému, ale poprosím 
ťa čo sa týka informácií, nech je otázka krátka a výstižná na ktorú sa dá odpovedať. Pokúsim sa 
v krátkosti odpovedať. Je podaný dva a pól miliónový projekt na strešnú konštrukciu. Čakáme 
dotáciu, dúfam, že ju budeme mať. Tie, ktoré si tu ešte spomenul sú v kompetencii pána 
Gráfela. Opýtam sa ho. To že aké budú zmeny po odchode pán prednostu Pásztora, myslím že 
to je zatiaľ interná záležitosť, nebudem to tu rozoberať. Čo sa týka plaveckých klubov, že tam 
prebieha súperenie, tieto záležitosti nepatria len ku mne, ale hlavne k riaditeľovi COMORRA 
SERVIS. Na piatok som zvolal stretnutie dvoch plaveckých klubov, vedúceho odboru, riaditeľa, 
ja som tam bol a snažili sme sa to nejako riešiť. Panuje tam dosť veľká antipatia. Pokúsili sme 
sa to tak vyriešiť, aby nemali tréningy naraz. Krytá plaváreň je samozrejme aj pre občanov a aj 
na toto sa bude snažiť pán riaditeľ dať vyhovujúcu odpoveď. COM-MÉDIA – súhlasím. Volali 
sme pánovi riaditeľovi v tejto veci. Toto médium patrí mestu a nemôže byť, aby si stále tí istí 
povedali svoj názor o zastupiteľstve. Treba osloviť aj ostaných poslancov a nie vždy len tých 
vlastných. 2% - je to osobným právom každého a propagácia je úlohou každého, kto chce 
získať na rôzne činnosti tie 2%.  
O. Gajdáč -  ďakujem pán primátor, ja som len chcel spresniť informáciu, ale ty si už vlastne 
odpovedal. Kolega Keszegh to podal tak, že mesto robí reklamu gymnáziu a nemocnici a mohlo 
by aj iným svojím organizáciám. Ani mesto, ani COM-MÉDIA nám nerobí žiadnu reklamu. My 
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sme si dali inzerát, my uverejňujeme z našej iniciatívy, za naše peniaze, keď uverejňujeme 
a každý môže urobiť tak ako si povedal, každá jedna inštitúcia, každá jedna organizácia, každá 
jedna škola, ten kto môže byť poberateľom 2%. Touto našou aktivitou vôbec nemá nikto nič 
spoločné, je to len naša aktivita, obraciame sa na občanov a vôbec takých, ktorí môžu.  
Á. Héder  – len toľko som chcela povedať, že aj ja sa veľmi rada zúčastním, ako predsedníčka 
komisie športu,  stretnutia, kde pán primátor pozve dva športové kluby a vedúceho odboru. 
Ďakujem.  
K. Gli č – vážené dámy, vážení páni. Budem sa snažiť byť rýchly. Chcem hovoriť 
o eurofondoch. Je tu veľmi pozitívna informácia, že môžeme získať z eurofondov, z dvoch miest 
financie. Jedna ide mimo mesto, cez mestskú firmu a jedna akcia ide, tá ktorú sme odsúhlasili 
na minulom zastupiteľstve a je to „Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcia krovu 
strechy.“ Mesto podpísalo zmluvu s projektovým manažérom na spracovanie projektu na 
získanie nenávratného finančného príspevku. Túto zmluvu podpísalo mesto s firmou, ktorá nie 
je z tohto regiónu, čo som bol prekvapený, lebo v tomto regióne máme veľa významných firiem, 
rád by som spomenul napr. Premier Consalting, ktorá má obrovské skúsenosti s eurofondami 
a preto sa chcem opýtať, či bola robená nejaká verejná súťaž na výber projektového manažéra, 
lebo tá zmluvná cena sa mi zdá byť trochu vysoká. To je prvá otázka. Druhá otázka – ako mám 
informácie, tak tie zmluvy s projektovými manažérmi sa vypracovávajú tak, že sa spracuje 
projekt a participuje sa na celom procese získavania z finančných prostriedkov Európskej únie. 
Ako som ja videl tú zmluvu, nie som právnik, ak nemám pravdu, opravte ma. Táto zmluva rieši 
jedine vypracovanie projektu, ktorý sa podá. Moja otázka je, že či v ďalšom procese VERA 
GROUP, na základe nejakej inej zmluvy bude spolupracovať v tom ďalšom procese na 
získavanie eurofondov. Ďakujem.  
A. Marek  – do hĺbky ti neviem odpovedať, nie je to moja parketa, aby som ti mohol v tomto 
rozsahu odpovedať. Žiadne problémy tu nie sú. Môžeš prísť zajtra a kompetentní ti na to dajú 
patričnú odpoveď.  
É. Hortai  – ďakujem za slovo. Opätovne interpelujem pána primátora vo veci prevádzkovania 
lezeckej steny, ktorá bola postavená vo volejbalovej hale,  ako spoločná investícia mesta 
Komárna a občianskeho združenia Klubu Previs, za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a obyvateľov Komárna. Chcem sa opýtať pána primátora aké opatrenia urobil  aby zabezpečil 
účelové využitie a prevádzkovanie tohto spoločného majetku. Žiadam ústnu, aj písomnú 
odpoveď. Poznamenávam, že som ešte nedosala odpoveď na moju interpeláciu v tejto veci, 
z predchádzajúceho zasadnutia. Moja ďalšia interpelácia sa týka komisie na prešetrenie 
sťažností. Komisii v poslednom období, boli postúpené dve sťažnosti na prešetrenie. Jedna 
namietala voči nezákonnému postupu mesta, nakoľko mesto vyrubilo daň aj novému aj starému 
majiteľovi nehnuteľnosti. Zákon toto neumožňuje. Moja otázka je, či mesto zabezpečilo v tomto 
prípade opravné prostriedky? Kedy a akým spôsobom prijalo opatrenia, aby sa podobné 
prípady neopakovali? Aj tomto prípade žiadam ústnu aj písomnú odpoveď. V súvislosti 
s druhým prípadom sa chcem opýtať, ako boli vyriešené, v zmysle zákonníka práce,  služby 
a nadčasy náčelníka mestskej polície. Žiadam prípadne ústnu, ale v každom prípade písomnú 
odpoveď.  
A. Marek  – čo sa týka PREVISu. Posielal všelijaké listy, ale  keď boli vyzvaní na stretnutie, 
začali sa vyhovárať. Pán viceprimátor Szabó rokoval v tejto veci. Poprosím ťa.  
B. Szabó  – čo sa týka prevádzkovania lezeckej steny, alebo využitia – to je výlučne vecou 
riaditeľa príspevkovej organizácie a Klubu PREVIS. Čo sa týka majetku a spoločného 
financovania prvej časti lezeckej steny, k tomuto má mesto vypracované vlastné stanovisko. 
Druhý týždeň sa pokúšame dohodnúť na termíne stretnutia. Podľa predbežného prísľubu by 
sme sa mali stretnúť zajtra o 11.00 hodine, ale zatiaľ tento termín nepotvrdili. Keby to zajtra 
nevyšlo, tak potom budúci týždeň v pondelok, alebo v utorok, kedy im právnička mesta povie 
stanovisko mesta.  
É. Hortai  – chcela by som upriamiť pozornosť, aj pána viceprimátora, na to, že spoločnou 
úlohou je vypracovanie prevádzkového poriadku lezeckej steny, ktorým by sa vyriešilo veľa 
otázok. Žiadam, poprípade, písomnú informáciu o neskoršom stave celej záležitosti.  
A. Marek  – ohľadom vyrubenej dane – príslušné oddelenie určite urobí všetko pre to, aby sa 
takéto niečo už nestalo. Čo sa týka mestskej polície – je to pracovná záležitosť, interne to 
budeme riešiť. Nepatrí to pred zastupiteľstvo.  
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É. Hortai  – aj pán primátor potvrdil, že je to v jeho kompetencii. Chcela by som dať do 
pozornosti zákon o obciach § 24 – „poslanec je oprávnený najmä interpelovať starostu a členov 
obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.“ Čiže je to v kompetencii pána 
primátora, je to jeho práca. A že ide o personálnu vec, ani to nevylučuje, pretože § 12 hovorí: „ 
rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, obecné zastupiteľstvo vyhlási 
rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa 
osobitných predpisov. To neplatí ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva použitie 
verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie 
zamestnanca obec.“ To znamená, že žiadna právna prekážka tu nie je, kvôli ktorej by poslanci 
nemohli dostať informáciu, respektíve nemohli rokovať o nej. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – naše názory sú odlišné.  
É. Hortai  – prepáčte ja som nehovorila môj názor, ja som citovala zákon.  
A. Marek  – tiež budem postupovať vo veci podľa práva.  
A. Jágerská  – vyhľadali ma obyvatelia z Handlovskej ulice, kde na pozemku mesta rastie divá 
slivka, ktorej konáre sú už zarastené do elektrického vedenia. Požiadali úrad, aby strom buď 
orezali, alebo vyrúbali. Takú odpoveď dostali, že musia zaplatiť 20 eur, čo vôbec nechápali a ja 
taktiež nechápem, veď strom, ktorý ani nie oni vysadili,  stojí na mestskom pozemku. Zopárkrát 
spôsobil aj výpadok elektrickej energie, takže by som bola rada, keby sa to riešilo. A ešte veľmi 
rýchlo by som chcela, nakoľko som dostala slovo, na záhradníckej ulici, vedľa BV TV, už pred 
mesiacom ukradli poklop zo šachty. Z obchodu tam na to hodili menšiu drevenú paletu, ale je to 
veľmi nebezpečné. Dosť veľa ľudí tadiaľ chodí s malými deťmi, poprosila by som úrad, aby na 
to dohliadol. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – poprosím pána Patusa ohľadom stromu na Handlovskej.  
A. Patus  – prepáčte, ale nepočul som o tom. 20 eur ani nemôže byť, pretože poplatok za výrub 
stromu je 10 eur, takže neviem odkiaľ tých 20 eur, my s takouto položkou nepracujeme, takže 
neviem kde mohol byť ten dotyčný.  
A. Marek  – napriek tomu ťa poprosím, aby si zistil o čo ide. Treba sa pozrieť na ten strom, 
poprosím ťa a takisto na ten poklop. Ďakujem. Poprosím ďalší bod rokovania – Kontrola plnenia 
uznesení.  
 
K bodu číslo 4 Kontrola plnenia uznesení  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry   
 
I. Andruskó – k návrhu na uznesenie zrušuje. Nechápem prečo treba zrušiť uznesenie 
1375/2009. Vtedy zastupiteľstvo rozhodlo. To že nebolo úspešné, to jedna vec, ale vy ste konali 
na základe tohto uznesenia. Vy ste na základe tohto uznesenia podali projekt. Keď toto 
uznesenie zrušíme, tak na základe čoho podal úrad projekt? Toto nie je o tom, že treba uzavrieť 
zmluvu, ale o tom, že: „postupova ť v zmysle bodu A/ tohto uznesenia“  – čiže treba 
vypracovať projekt a podať ho. To bolo splnené, projekt bol podaný. To že sme nevyhrali, to je 
už iná vec. Ďalšie podobné uznesenie je uznesenie č.  2009/2010, ktoré je také isté, s iným 
typom projektu – taktiež nechápem prečo ho treba zrušiť. Projekt bol podaný, len nebol 
úspešný. Súhlasím, že ostatné uznesenie treba zrušiť, ale ak uvažujem prostým sedliackym 
rozumom, tak sme prijali uznesenie na základe ktorého úrad konal, projekt nebol úspešný, ale 
nechápem prečo treba kvôli tomu zrušiť uznesenie?! Navrhujem, aby tieto uznesenia 
1375/2009 a 2009/2010 neboli zrušené.  
G. Weszelovszky – ako navrhovate ľ súhlasím, s ťahujem bod č. 2 – uznesenie č. 
1375/2009 a bod. č. 3 – uznesenie č. 2009/2010z návrhu na uznesenie – zrušuje.  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení – berie na vedomie  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :10 
Proti  :0 
Zdržal sa :8 
Nehlasoval :5 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1550/2014) 
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/Výsledok hlasovania č. 6/: 
návrh na uznesenie k návrhu na zrušenie uznesení v zmysle pozme ňujúceho návrhu Mgr. 
Imra Andruskóa  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1551/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/: 
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 643/2012 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1552/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/: 
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 1393/2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1553/2014) 
 
A. Marek – máme tu materiál hlavného kontrolóra. Chcem sa opýtať, budeme o ňom rokovať 
teraz, alebo až keď oficiálne zaujme svoju pozíciu?  
I. Dubány  - vtedy keď sa materiál pripravoval hlavným kontrolórom bol Csintalan Miklós 
materiál je podpísaný od neho, ja v tom nevidím žiadny problém.   Máme ho pred sebou, treba 
o ňom rokovať. Predkladať ho môže aj niekto iný.  
A. Marek – nemáme predkladateľa, materiál je pred nami, takže týmto otváram diskusiu k bodu 
programu číslo 5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie   
 
É. Hortai – dávam poslanecký návrh, aby  sme hlasovali o tom, že udelíme slovo Miklósovi 
Csintalanovi.  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/: 
procedurálny návrh JUDr. Évy Hortai- slovo pre Mikl ósa Csintalana  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :15 
Proti  :1 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :6 
návrh je prijatý  
 
Mgr. Miklós Csintlan sa v prvom rade po ďakoval mestskému zastupite ľstvu za uplynulé 
obdobie spolupráce, dôveru vo vo ľbách a  následne predložil materiál k bodu programu  
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rokovania číslo 5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie.  
/Výsledok hlasovania č. 10/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrol nej činnosti za uplynulé obdobie  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1554/2014) 
 
K bodu číslo 6 Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované n a základe uznesenia č. 
1535/2014 zo dňa 20. 02. 2014 
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan  
 
B. Keszegh – návrh na uznesenie: „Mestské zastupite ľstvo v Komárne A/ berie na 
vedomie Správu hlavného kontrolóra; B/žiada MUDr. A ntona Mareka , primátora mesta 
Komárno pripravi ť materiál na prerokovanie zásad hospodárenia mesta Komárno na 
budúce zasadnutie MZ.“ Ja teraz nechcem povedať čo má byť, ako má byť, k tomu nech sa 
vyjadrí odborná komisia, nech svoj názor k tomu povie aj pán primátor. Ale to, že v takýchto 
závažných prípadoch, bez súhlasu zastupiteľstva, sa stávajú takéto veci, nezávisle od toho, že 
kto je v súčasnom vedení mesta, kto bol pred štyrmi rokmi, a kto bude, prinesme také zásady, 
ktoré každý bude vedieť prijať vtedy, keď je v hocakej pozícii a slúži pre záujmy občanov mesta 
a zabezpečí aby sme spoločne zodpovedali za to, keď povedzme príde parkovacia spoločnosť.   
V. Novák – prosím, aby sme hlasovali zvláš ť na časť A/ - berie na vedomie a časť B/ - 
zásady, pretože sú to predsa len dve rôzne veci.  
A. Marek – takže prvé hlasovanie bude: berie na ved omie a druhé: hospodárenie. Má 
niekto námietky? Nie, v poriadku.  
 
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
návrh na uznesenie poslanca Mgr. Bélu Keszegha časť: „berie na vedomie Správu 
hlavného kontrolóra“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :10 
Proti  :2 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :5 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1555/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/: 
návrh na uznesenie poslanca Mgr. Bélu Keszegha časť: „žiada MUDr. Antona Mareka, 
primátora mesta Komárno pripravi ť materiál na prerokovanie zásad hospodárenia mesta 
Komárno na budúce zasadnutie MZ “ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1556/2014) 
 
 
Pán primátor MUDr. Anton Marek o 16:50 hodine naria dil 10 minútovú prestávku.  
Pokračovanie o 17:14 hodine.  
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K bodu číslo 7 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2013  
 
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre sen iorov Komárno za 
rok 2013 - TE-1770/2014 
Predkladate ľka: Ing. Zuzana Hervayová, riadite ľka Zariadenia pre seniorov Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Zariadenia pre Seniorov 
Komárno za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1557/2014) 
 
 
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrne ho strediska za rok 2013 – TE-
1771/2014 
Predkladate ľka: Anna Vargová, riadite ľka MsKS 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Mestského kultúrneho 
strediska Komárno za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1558/2014) 
 
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2013 – TE-1772/2013 
Predkladate ľ: Mgr. Tomáš Nagy, riadite ľ organizácie COMORRA SERVIS 
 
B. Keszegh – návrh na uznesenie: „A/ berie na vedom ie Správu konate ľa spolo čnosti 
Comorra Servis; B/ ukladá Mgr. Tomášovi Nagyovi, ri adite ľovi Comorra Servis predložit 
na budúce zasadnutie mestského zastupite ľstva alternatívne návrhy na energeticky 
úsporné riešenie prevádzky Volejbalovej haly; C/ uk ladá Mgr. Tomášovi Nagyovi, 
riadite ľovi Comorra Servis predloži ť na budúce zasadnutie mestského zastupite ľstva 
alternatívne návrhy na využitie Volejbalovej haly; D/ žiada MUDr. Antona Mareka, 
primátora mesta Komárno pripravi ť alternatívne návrhy na znížene nákladov v hoteli 
Panoráma s možnos ťou na dlhodobý prenájom.“ 
I. Andruskó – hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 je jedna vec. Béla  
k tomuto nemôže pridať ďalší bod. Môže navrhnúť ďalšie uznesenie, ktoré bude zvlášť. Najprv 
musíme hlasovať o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a potom... on navrhol niečo, 
o čom môžeme zvlášť hlasovať, ale nemôžeme to pomiešať s hodnotením výsledku 
hospodárenia, pretože to s tým vôbec nesúvisí.  
B. Keszegh – súhlasím, vynechajme z môjho návrhu na  uznesenie časť A/ a hlasujme 
zvláš ť o návrhoch.  
 
/Výsledok hlasovania č. 15/: 
pôvodný návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku ho spodárenia COMORRA SERVIS   
za rok 2013 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1559/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 16/: 
návrh na uznesenie Mgr. Bélu Keszegha bez časti A/ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :7 
Proti  :1 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :10 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1560/2014) 
 
K bodu číslo 8 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kó ňa, vedúci ekonomického odboru  
TE-1793/2014 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v  roku 2014 
Informatívna správa  
Výsledok hlasovania č. 17/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpo čtových opatreniach schválených 
primátorom mesta Komárno v roku 2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1561/2014) 
 
TE-1806/2014 Predaj akcií akciovej spolo čnosti Slovenská plavba a prístavy a. s.  
 
B. Kóňa - ...navrhujem zmenu uznesenia kde sa píše: „ za cenu v zmysle znaleckého 
posudku č. 57/2013 od spolo čnosti PP CONSULT,a.s. Bratislava vo výške 3,91 Eur / 1 
akciu a dohodnutým navýšením o plus 3% spolu za 76 361 ks akcií  za sumu 307 528,65 
Eur.”  
A. Jágerská – plne rešpektujem váš návrh na zmenu pôvodného uznesenia a chcela by som 
pokračovať a taktiež navrhnúť zmenu uznesenia s tým že plne akceptujem vaše zmeny, čiže 
v bode A/ schvaľuje  - všetko tak ako vy ste odporučili by som ešte odporučila doplniť tak, že 
celý bod A/ zostane, čiarka: „ s tým, že v prípade predaja akcií získané finan čné 
prostriedky budú vložené do Investi čného fondu a o ich použití rozhodne mestské 
zastupite ľstvo.“ 
 
Výsledok hlasovania č. 18/: 
pozmeňujúci návrh pani poslankyne Ing. Alžbety Jágerskej  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý  
 
Výsledok hlasovania č. 19/: 
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návrh na uznesenie  k predaju akcií akciovej spolo čnosti Slovenská plavba a prístavy a. s.  
ako uviedol pán Ing. Bohumír Kó ňa, vedúci ekonomického odboru a v zmysle prijatého 
pozmeňujúceho návrhu Ing. Alžbety Jágerskej, poslankyne M Z 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1562/2014) 
 
TE-1807/2014 Nevyhnutné opravy na za čatie letnej sezóny Termálneho kúpaliska 
Predkladate ľ: Mgr. Tomáš Nagy, riadite ľ COMORRA SERVIS 
Výsledok hlasovania č. 20/: 
návrh na uznesenie k návrhu zmeny rozpo čtu COMORRA SERVIS predložený na 
zasadnutie Rady – 26.3.2014 – VARIANT: A/ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1563/2014) 
 
K bodu číslo 9 Návrh na ur čenie po čtu poslancov Mestského zastupite ľstva v Komárne 
na volebné obdobie 2014-2018  
Predkladate ľ: MUDr. Zoltán Benyó, poslanec mestského zastupite ľstva  
 
Z. Benyó – hneď na úvod by som chcel korigovať názov bodu programu rokovania, ide 
o volebné obdobie 2014-2018 a nie o 2014-2017 ako je to v názve uvedené.  Prosím, aby to 
bolo opravené. ...okrem toho návrhu, ktorý je v materiáli, mám druhý návrh na uznesenie 
a prosím, aby sme o ňom taktiež hlasovali: „Mestské zastupite ľstvo v Komárne podporuje 
princíp, aby zvolení poslanci po 2 volebných obdobi ach za sebou aspo ň jedno volebné 
obdobie nekandidovali na verejné funkcie a v prípad e vedúcich funkcií o ktorých 
rozhoduje mestské zastupite ľstvo bol podporený podobný princíp.“ ... 
B. Keszegh – ... ja navrhujem po čet poslancov zníži ť z 25 na 21, prosím, aby sme o tom 
hlasovali. ... 
 
Výsledok hlasovania č. 21/: anulované, poslancom nebolo jasné, na ktorý návrh dal pán 
primátor hlasova ť.  
 
Výsledok hlasovania č. 22/: 
návrh na uznesenie poslanca MUDr. Zoltána Benyóa v zmysle predkladaného materiálu – 
znížiť počet poslancov na 17   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :8 
Proti  :2 
Zdržal sa :11 
Nehlasoval :2 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1564/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 23/: 
druhý návrh na uznesenie  poslanca MUDr. Zoltána Be nyóa  – princíp, aby zvolení 
poslanci po 2 volebných obdobiach za sebou aspo ň jedno volebné obdobie 
nekandidovali... 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :3 
Proti  :7 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :7 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1565/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 24/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Bélu Keszegha k návrhu na  uznesenie MUDr. Zoltána 
Benyóa  - zníži ť počet poslancov z 25 na 21 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :4 
Proti  :2 
Zdržal sa :12 
Nehlasoval :5 
návrh neprešiel ( č. uznesenia 1566/2014) 
 
K bodu číslo 10 Správa o vyhodnotení Realiza čného plánu ku Komunitnému plánu 
sociálnych služieb mesta Komárno za rok 2013  
Predkladate ľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a sp rávneho odboru  
 
PaedDr. Š. Bende – ... navrhujem doplniť návrh na uznesenie nasledovnou konštatáciou: 
„konštatuje, že úlohy obsiahnuté v Realiza čnom pláne ku Komunitnému plánu 
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2013 sa úsp ešne plnia a rôznorodé sociálne 
služby pre ob čanov, zo strany mesta, sa všestranne zabezpe čujú,“   
K. Dubányová – súhlasím s predloženým návrhom.  
A. Marek  – v poriadku, takže časť A/ berie na vedomie, časť B/ konštatuje a C/ žiada .Prosím 
hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 25/: 
návrh na uznesenie k správe o vyhodnotení Realiza čného plánu ku Komunitnému plánu 
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2013 s dopl ňujúcim návrhom poslanca 
PaedDr. Štefana Bendeho  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1567/2014) 
 
K bodu číslo 11 Návrh vyhlásenia o vstupe Mesta Komárno do Združenia miest a obcí 
okresu Komárno  
Predkladate ľ: MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno 
 
M. Kanthová – navrhujem, aby písmeno B/ znelo takto: „súhlasí so založením a členstvom 
Mesta Komárno v Združení miest a obcí okresu Komárn o,“ 
A. Marek – v poriadku A/ zostáva, B/ súhlasí so zal ožením a členstvom Mesta Komárno 
v Združení miest a obcí okresu Komárno a bod C/ ...  predloži ť na schválenie MsZ Stanovy 
Združenia miesta a obcí okresu Komárno.“  Prosím hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 26/: 
návrh na uznesenie o vyhlásení o vstupe do Združeni a miest a obcí okresu Komárno v 
znení ako navrhla pani poslanky ňa JUDr. Mária Kanthová  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :20 
Proti  :0 
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Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1568/2014) 
 
K bodu číslo 12 Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom Komárno, 
Danube LNG a Verejnými prístavmi pri tvorbe PD pre výstavbu LNG terminálu v Komárne  
Predkladate ľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územ ného plánu 
 
A. Marek – ja by som dal slovo pánom, ktorí prišli,  aby to doplnili z iného zorného uh ľa. 
Prosím hlasujeme, že im dáme slovo.  
Výsledok hlasovania č. 27/: 
procedurálny návrh - slovo pre pánov zo spolo čnosti Danube LNG  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
Pán Ing. Róbert Kadnár, riaditeľ a konateľ spoločnosti Danube LNG predstavil zámer projektu 
Masterplan pre Dunaj – Mohan - Rýn, ktorý sa spustil 16. októbra 2013 s podporou Európskej 
komisie. Ing. Róbert Kadnár zároveň predstavil maďarského partnera Danube LNG Jánosa 
Ferkeho z Budapešti, ktorý taktiež pozdravil prítomných a doplnil prezentáciu Ing. Róberta 
Kadnára.  
 
Výsledok hlasovania č. 28/: 
návrh na uznesenie k návrhu na podpísanie Memoranda  o spolupráci medzi mestom 
Komárno, Danube LNG a Verejnými prístavmi pri tvorb e projektovej dokumentácie pre 
výstavbu LNG terminálu v Komárne 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za  :13 
Proti  :1 
Zdržal sa :8 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1569/2014) 
 
A. Marek – ďakujem pekne, sme pri dvanástom bode rokovania, uro bíme si dlhšiu 
prestávku, a v stredu ( 9. apríla 2014) by sme pokr ačovali o 13:00 hodine.  
 
Výsledok hlasovania č. 29/: - poslanci hlasovali zdvihnutím ruky 
návrh na uznesenie k prerušeniu 37. zasadnutia MZ –  pokra čovanie 9. apríla 2014 o 13:00 
hodine  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 16 poslancov - návrh je prijatý ( č. uznesenia 1570/2014) 
 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta, na základe prija tého návrhu na uznesenie o 21:55 
hodine prerušil 37. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne.  
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Pokračovanie 37. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, d ňa 9. apríla 2014 
o 13. 05 hodine otvoril Ing. Béla Szabó, zástupca p rimátora mesta Komárno.  
 
B. Szabó – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia 1570/2014 
z rokovania 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo prerušilo toto 
rokovanie a určilo pokračovanie – dnešný dátum (09. 04. 2014), o 13:00 hodine. Budeme 
pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili. Je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov, konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zapisovateľkou 
naďalej zostáva Anna Szabóová a overovateľmi zápisnice v zmysle uznesenia sú JUDr. Varga 
Tamás a Ing. Gyırfy László. Pán primátor je na služobnej cesta a z jeho poverenia budem viesť 
dnešné zasadnutie.  
Ospravedlnene chýbajú: MUDr. Peter Tóth, Mgr. Štefan Zábojník, MUDr. Zoltán Benyó a Ing. 
Imrich Dubány príde neskôr. Poprosím vás, kto tu nie je a niekto vie o ňom, aby nás teraz 
informoval, ak nie tak predpokladám, že ostatní sa medzičasom dostavia. Poprosím inžinierku 
Besse, aby predložila materiál – zmenu územného plánu, ale predtým vás poprosím 
o prezentáciu. Počet poslancov ktorí sa prezentovali: 18. Chýbajú kolega Bača a doktor Ipóth.   
Kolega hovorí, že aj pán poslanec MUDr. Ipóth Szilárd oznámil svoju neúčasť. Ďakujem.  
 
K bodu číslo 13 Žiados ť o zmenu územného plánu v mestskej časti Har čáš  
Predkladate ľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca územného rozvo ja  
Výsledok hlasovania č. 30/: 
návrh na uznesenie k žiadosti Ing. Peter Takács o z menu Územného plánu  mesta 
Komárno- UB č. 31/9 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1571/2014) 
 
K bodu číslo 14 Žiados ť o zmenu územného plánu pri Hadovskej ceste  
Predkladate ľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca územného rozvo ja  
Výsledok hlasovania č. 31/: 
návrh na uznesenie k žiadosti Špeciálne cestné prác e KOREKT, spol.s.r.o., o zmenu UB 
17/62  Územného plánu mesta Komárno   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1572/2014) 
 
K bodu číslo 15 Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytové ho fondu  
 
TE-1774/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Edina Jezsóová  
Výsledok hlasovania č. 32/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
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Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1573/2014) 
 
TE-1775/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Marian Petráš    
Výsledok hlasovania č. 33/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1574/2014) 
 
TE-1776/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Monika Hosnédlová  
Výsledok hlasovania č. 34/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1575/2014) 
 
TE-1777/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Mgr. Anita Szederová  
Výsledok hlasovania č. 35/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1576/2014) 
 
TE-1781/2014 Žiados ť o pridelenie bytu v DOU – Vincent Németh   
Výsledok hlasovania č. 36/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1577/2014) 
 
TE1782/2014 Žiados ť o pridelenie bytu v DOU – Zlatica Kostanková 
Výsledok hlasovania č. 37/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1578/2014) 
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TE-1783/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Zlatica Baloghová  
Predkladateľka materiálu stiahla tento bod z rokovania s odôvodnením, že žiadateľka o byt, 
minulý týždeň, písomne oznámila úradu, že odchádza na dlhší čas do zahraničia za prácou 
a tým pádom je jej žiadosť o pridelenie bytu neaktuálna.  
 
TE-1784/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Kristián Rigó  
Výsledok hlasovania č. 38/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1579/2014) 
 
TE-1785/2014 Žiados ť o pridelenie bytu – Oto Rigó  
Výsledok hlasovania č. 39/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1580/2014) 
 
TE-1786/2014 Žiados ť o pridelenie bytu výnimkou – Katarína Petríková   
Výsledok hlasovania č. 40/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu – alternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1581/2014) 
 
K bodu číslo 16 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultú ry, športu a mládeže  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry  
 
TE-1750/2014 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2013 
 
Výsledok hlasovania č. 41/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1582/2014) 
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Výsledok hlasovania č. 42/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy J.Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1583/2014) 
 
 
Výsledok hlasovania č. 43/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Mieru 2, Komárno – Jókai Mór Alapiskola, Ko márom 
za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1584/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 44/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, Ul. pohrani čná 
9, Komárno za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1585/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 45/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy s vyu čovacím  
jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola Komárom za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1586/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 46/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, Rozmarínová 
ul. 1, Komárno za rok 2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1587/2014) 
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Výsledok hlasovania č. 47/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej umeleckej školy, 
Letná ul. 12, Komárno – M ővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 20 13 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1588/2014) 
 
TE-1794/2014 Návrh na udelenie ceny Mesta Komárno P RO URBE  
 
O 13:44 hodine prišiel pán poslanec Ing. Imrich Dub ány.  
 
I. Andruskó – mal by som procedurálny návrh. Ak si kolegovia pozrú materiál , prišli tri návrhy. 
Z týchto troch návrhov, dostal podporu mestskej rady, aj komisie návrh na Evičku Ipóthovú. 
Prosím, aby sme najprv hlasovali o Eve Ipóthovej, veď dostala podporu v oboch orgánoch. 
Potom, bol by so rád, keby sme hlasovali o univerzite. Ani univerzita, ani ÉS?! Színház 
nedostali podporu mestskej rady, avšak univerzita dostala podporu komisie. Podľa mňa, 
logické by bolo a  preto žiadam procedurálne hlasov anie, aby sme hlasovali v poradí: 1. 
Eva Ipóthová, 2. Univerzita Jána Selyeho, 3.  ÉS?! Színház, Komárno – Nová Stráž.  
 
Poslankyne PaedDr. Ágnes Héder, JUDr. Éva Hortai a  poslanci  Mgr. Imre Andruskó, 
Csaba Cúth zahlásili osobnú zainteresovanos ť v spojitosti s Univerzitou J. Selyeho.  
 
Výsledok hlasovania č. 48/: 
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imra Andruskóa  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :11 
Proti  :3 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý  
 
Výsledok hlasovania č. 49/: 
návrh na uznesenie k návrhom na udelenie Ceny Mesta  Komárno – Eva Ipóthová  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1589/2014) 
 
Výsledok hlasovania č. 50/: 
návrh na uznesenie k návrhom na udelenie Ceny Mesta  Komárno – Univerzita Jána 
Selyeho  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1590/2014) 
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Vzhľadom na to, že Cena Mesta Komárna sa v zmysle § 40 Štatútu mesta Komárno 
udeľuje ro čne najviac dvom laureátom, hlasovanie o návrhu na u znesenie k návrhom na 
udelenie Ceny Mesta Komárno - ÉS?! Színház, Komárno  – Nová Stráž, je bezpredmetné.  
 
TE-1795/2014 Návrh na udelenie ocenenia čestný ob čan Mesta Komárno  
Výsledok hlasovania č. 51/: 
návrh na uznesenie k návrhu na udelenie Čestného ob čianstva Mesta Komárna 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1591/2014) 
 
K bodu číslo 17 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych vecia ch 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku  
 
Pán viceprimátor Ing. Béla Szabó o 14:40 hodine nar iadil 10 minútovú prestávku.  
Pokračovanie o 14:50 hodine.  
 
Juraj Szilárd – žiada o predaj resp. prenájom parce ly – TE-1724/2014 – na schválenie je 
potrebná 3/5 vä čšina všetkých poslancov  
 
Výsledok hlasovania č. 52/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1592/2014) 
 
Slovak Telekom, a.s. – žiada o predaj, resp. prenáj om časti pozemku – TE-1418/2013 
 
Výsledok hlasovania č. 53/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1593/2014) 
 
K. Prodovszká – nasledujúce tri materiály spolu súvisia (Ladislav Kopša – žiada o zámenu 
pozemkov – TE-1473/2013; Ing. Alžbeta Chovanová a Ján Chovan – žiadajú o zámenu 
pozemkov – TE-1474/2013; GOLDBERG MEDIA, s.r.o. – žiada o zámenu pozemkov – TE-
1802/2014) z toho dôvodu, že žiadatelia o nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
PD Harčás žiadajú o zámenu pozemkov.  
 
TE-1473/2013 Ladislav Kopša – žiada o zámenu pozemk ov  
Predkladatelia: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca od boru správy majetku a Ing. László 
Gyırfy, predseda finan čnej komisie  
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I. Andruskó - ... na rade sme sa zhodili na tom, že sme nerokovali o týchto troch materiáloch, 
ale aby bol pripravený materiál, ktorý ale nie je návrhom  rady. Na rade sme sa dohodli, nakoľko 
sa ukázala iná právna možnosť a poprosili sme v rámci úradu JUDr. Nováka, aby vypracovali 
druhú alternatívu. Avšak, táto nie je návrhom rady a preto by som chcel požiadať pána 
viceprimátora, ja nedám taký návrh, ale predkladateľ hocikedy môže stiahnuť tento materiál, 
aby neboli tieto zbytočné pripomienky. Komisia rozvoja mesta a finančná komisia môže prezrieť 
obe alternatívy. Ja nie som právnik, ja to neviem posúdiť, ak úrad berie na seba zodpovednosť, 
že je to tak právne v poriadku, tak materiál prejde komisiami a najbližšie môže prísť jeden 
návrh. Ak je možnosť, stiahnime tieto tri materiály, a v máji môžeme rozhodnúť o ktorej 
alternatíve budeme hlasovať, pretože toto nie je návrh rady a taký výraz že „po rade mesta,“ 
neexistuje v našom rokovacom poriadku. Predkladateľ, podľa rokovacieho poriadku, môže 
hocikedy stiahnuť materiál, ale v tom prípade by sa mali stiahnuť všetky tri, pretože spolu 
súvisia.  
B. Szabó – pýtam sa predkladateľov či nechajú, alebo stiahnu tieto materiály?  
L. Gyırfy - ... ako predkladateľ sťahujem tieto materiály, ale žiadam ctené zastupiteľstvo, aby 
na májom zasadnutí už rozhodli a ukončili tento prípad.  
 
Materiály Ladislav Kopša – žiada o zámenu pozemkov – TE-1473/2013; Ing. Alžbeta 
Chovanová a Ján Chovan – žiadajú o zámenu pozemkov – TE-1474/2013; GOLDBERG 
MEDIA, s.r.o. – žiada o zámenu pozemkov – TE-1802/2 014 predkladate ľ Ing. László 
Gyırfy stiahol z programu rokovania.  
 
TE-1586/2013 PALATINUS POLGÁRI TÁRSULÁS – PALATINS OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 
žiada o výpoži čku časti pozemku  
Výsledok hlasovania č. 54/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1594/2014) 
 
TE-1722/2014 - Športový klub S.A.F. – Airsoft v zas túpení Matej Šuch – žiada o výpoži čku 
pozemkov  
Výsledok hlasovania č. 55/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku – alternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1595/2014) 
 
TE-1731/2014 – Juraj Miklós – žiada o prenájom neby tových priestorov  
 
Návrhy na zloženie komisie:  
I. Andruskó  – navrhujem za predsedu JUDr. Štefana Bendeho. 
O. Gajdáč – navrhujem Ing. Konštantína Gliča.  
B. Szabó  – navrhujem Ing. Gabriela Dékánya 
K. Prodovszká  – za úrad navrhujem Beátu Kmeťovú a Sylviu Gergelyovú.  
 
Výsledok hlasovania č. 56/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového  priestoru  - návrh MsÚ 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1596/2014) 
 
TE-1732/2014 MADRIS s. r.o. – žiadajú o predaj a vý poži čku pozemkov 
Výsledok hlasovania č. 57/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – po zmeňujúci návrh finan čnej komisie  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1597/2014) 
 
TE-1789/2014 Univerzita J. Selyeho – žiada o uzatvo renie zmluvy o vecnom bremene  
Výsledok hlasovania č. 58/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – po zmeňujúci návrh finan čnej komisie  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1598/2014) 
 
TE-1792/2014 Základná organizácia chovate ľov poštových holubov Komárno – žiada 
o opätovné schválenie predaja pozemkov  
Výsledok hlasovania č. 59/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1599/2014) 
 
TE-1796/2014 Podunajské múzeum v Komárne – žiada o pred ĺženie Zmluvy o výpoži čke 
nebytových priestorov  
 
O. Gajdáč – procedurálny návrh -  žiadam slovo pre pána riad iteľa Podunajského múzea 
v Komárne.  
Výsledok hlasovania č. 60/: 
procedurálna návrh poslanca Ing. Ondreja Gajdá ča  - slovo pre pána riadite ľa múzea 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý  
 



 27 

Riadite ľ Podunajského múzea v Komárne pán Jozef Csütörtöky v krátkosti oboznámil 
poslancov so situáciou a možnos ťami múzea.  
 
M. Mácza – na úvod by som chcel povedať, že som silne zainteresovaný v tejto veci. ... môj 
návrh k pôvodnému návrhu na uznesenie je, aby v schvaľovacej časti: „ za podmienok“ ako 
bod 2. dopísať: „ prípadné opravy budovy vo výpoži čke znáša vypoži čiavate ľ na vlastné 
náklady.“  
 
Výsledok hlasovania č. 61/: 
pôvodný návrh na uznesenie k žiadosti o pred ĺženie zmluvy o výpoži čke v zmysle 
pozmeňujúceho návrhu poslanca Mihálya Máczu.   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1600/2014) 
 
TE-1800/2014 Földesová a spol. – predaj pozemkov no vovytvorených parciel  
Výsledok hlasovania č. 62/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – al ternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :11 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1601/2014) 
 
TE-1801/2014 Erik Földes – žiada o predaj pozemkov novovytvorenej parcely  
Výsledok hlasovania č. 63/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – al ternatíva č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1602/2014) 
 
TE-1803/2014 Ladislav Hájas – FARMER – žiada o pred aj resp. prenájom pozemku 
Výsledok hlasovania č. 64/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku – pozmeňujúci návrh komisie rozvoja 
mesta  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1603/2014) 
 
TE-1805/2014 Alžbeta Borbélyová – žiada o predaj po zemku  
Výsledok hlasovania č. 65/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1604/2014) 
 
TE-1809/2014 Západoslovenská distribu čná, a.s. – žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom 
bremene  
Výsledok hlasovania č. 66/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – 
pozmeňujúci návrh mestskej rady 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1605/2014) 
 
Zástupca primátora mesta Ing. Béla Szabó o 16:26 ho dine nariadil 10 minútovú 
prestávku.  
Pokračovanie o 16:43 hodine.  
 
K bodu číslo 18 Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore 
v meste Komárno   
Predkladate ľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta  
Rokovalo sa o materiáli, ktorý bol rozdaný na zasad nutí MZ – tvorí prílohu zápisnice.  
 
I. Andruskó – ... JUDr. Novák už na za čiatku povedal a taktiež som chcel navrhnú ť, aby 
sme hlasovali po jednom. Mam pozme ňujúci návrh - §5, bod j) sumu z 1eura/rok zmeni ť 
na 100 eur/rok. Myslím si, že jedna obec je schopná  zaplati ť za parkovaciu kartu 100 
eur/rok a pre nich sa to oplatí, pretože môžu zasta viť hocikde, pred hociktorým úradom.  
 
I. Dubány – pozmeňujúci návrh v Zásadách §3, bod c) doplni ť nasledovne:  „c) vyhradené 
parkovacie plochy pre samosprávu a štátnu správu: Pohraničná ulica (pred OR PZ SR a pred 
Základnou školou, pred budovou Okresného súdu Komárno), Nám. gen. Klapku (za bývalou 
poliklinikou).“ §5, ods. 1 bod a) vypusti ť: v zóne krátkodobého platného parkovania podľa § 3 
písm. a) týchto zásad za jedno parkovacie miesto 0,70 eur/hod., resp. jej alikvotná časť, 
minimálne 0,10 eur, a prvých 20 minút parkovania motorového vozidla je bezplatné .“  
 
B. Szabó  - v úvode žiadal JUDr. Novák Vojtech slovo pre pána riaditeľa parkovacej 
spoločnosti. Prosím, aby sme o tom hlasovali. 
Výsledok hlasovania č. 67/: 
procedurálny návrh – slovo pre riadite ľa spolo čnosti CITY PARKING GROUP Tibora 
Ferencziho 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý  
 
Riadite ľ spolo čnosti CITY PARKING GROUP Tibor  Ferenczi v krátkost i odpovedal na 
otázky a pripomienky poslancov.  
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V. Novák 
- §2, ods. i) opravíme nasledovne: „Parkovacie karty „Obec“ neprenosné, určené pre služobné 
motorové vozidlo mestských  miest a obecných  obcí v okrese Komárno v zóne platného 
parkovania. 
- o všetkom, čo je v materiáli písané modrou, budeme zvlášť hlasovať a potom, keď prijmeme, 
alebo neprijmeme tieto zmeny, v tom zmysle budeme hlasovať na návrh uznesenia, ktorý sme 
vypracovali. Čiže žiadam predsedajúceho, aby sme začali s §2, §3 a tak ďalej, prípadne 
prečítam tie zmeny, ktoré ste vy teraz uviedli.  
B. Szabó – v prvom rade hovoríme o materiáli, ktorý bol rozdaný, vo vytlačenej forme,  minulý 
týždeň na zasadnutí MZ a žiadali sme od vás, aby ste si ho priniesli so sebou. Máme pred 
sebou návrh Zásad a v rámci nich sú písané modrou farbou tie návrhy a zmeny, ktoré odzneli 
na komisiách, mestskej rade. Ak to chcem dotiahnuť do konca, budeme musieť hlasovať 
jednotlivo o bodoch v každom jednom paragrafe. To čo sa príjme zostane v návrhu a o tom, na 
konci,  bude ešte jedno hlasovanie na Zásady. Okrem toho tu máme ešte návrh na uznesenie, 
čo je v podstate to isté, odvoláva sa na paragrafy a body, takže aj tam, buď zostanú, alebo 
vypadne ten riadok, ktorý sa príjme, alebo nie. Okrem tohto sme mali dva pozmeňujúce návrhy, 
jeden je Imra Andruskóa a druhý Imra Dubánya.  
 
Výsledok hlasovania č. 68/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imra Andruska - §5, bod j ) sumu 1eur/rok zmeni ť na 
100 eur/rok 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý  
 
Výsledok hlasovania č. 69/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Imricha Dubánya - §3, bod  c) – doplni ť „... pred 
budovou Okresného súdu Komárno)“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
návrh je prijatý  
 
Výsledok hlasovania č. 70/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Imricha Dubánya - §5, ods . 1 bod a) – vypusti ť „... 
a prvých 20 minút parkovania motorového vozidla je bezplatné“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :11 
Proti  :1 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý  
 
B. Szabó – v poriadku, teraz sa vrátime k návrhu Zásad a ako prvý, modrou písaný §2 bod g): 
„Parkovacie karty „Obyvate ľ“ neprenosné, ur čené pre osoby s trvalým alebo 
prechodným pobytom v zóne plateného státia – vlastn íkom nehnute ľností,“ 
V. Novák – prosím, aby bolo opravené slovo „státia“ na slovo „parkovania.“ Všade to bolo takto 
opravené, síce odborne ide o státie, ale prijali sme parkovanie.  
B. Szabó – čiže: ... „ v zóne plateného parkovania...“ Hlasujem e o bode g) §2. 
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Výsledok hlasovania č. 71/: 
§2, bod g) v tom zmysle ako uviedol predkladate ľ materiálu JUDr. Vojtech Novák  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó – ďalšie hlasovanie bude §2 bod h): „Parkovacie karty „Zamestnanec,“ 
neprenosné, ur čené pre osoby, ktoré sú zamestnané alebo pracujú v zóne plateného 
parkovania.“ Prosím hlasujme. 
 Výsledok hlasovania č. 72/: 
§2 bod h) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §2 bod i): „Parkovacie karty „Obec“ nepr enosné, ur čené pre služobné 
motorové vozidlo miest a obcí v okrese Komárno v zó ne plateného parkovania.“ Prosím 
hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 73/: 
§2 bod i) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 Parkovné bod a)  - bol prijatý pozme ňujúci návrhu Imricha Dubánya. 
Nasleduje bod c), budeme hlasova ť o časti písanou modrou farbou: „ ...na 6 mesiacov 
alikvotnú časť.“ Hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 74/: 
§5 bod c) - ako uviedol predsedajúci zasadnutia Ing . Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 bod d) – takisto na časť písanou modrou farbou: „ ...kartu, na 6 mesiacov 
alikvotnú časť.“ Hlasujme. 
Výsledok hlasovania č. 75/: 
§5 bod d) - ako uviedol predsedajúci zasadnutia Ing . Béla Szabó 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
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Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 bod g) – tu sa zmena vz ťahuje len na sumu: „60 eur/rok.“ Čiže o tom 
budeme hlasova ť. Prosím hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 76/: 
§5 bod g) - ako uviedol predsedajúci zasadnutia Ing . Béla Szabó 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 bod h): „ Parkovacie karty „Obyvate ľ“ neprenosné, ur čené pre osoby 
(domácnos ť) s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania – v lastníkom a nájomcom 
nehnute ľností viazané na eviden čné číslo motorového vozidla (E Č) a lokalita, prvé 
motorové vozidlo 1 euro, druhé motorové vodidlo 60 euro a tretie vozidlo 120 eur/rok.“ 
Prosím hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 77/: 
§5 bod h)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 bod i): „Parkovacie karty „Zamestnane c“ neprenosné, ur čené pre osoby, 
ktoré sú zamestnané alebo pracujú v zóne plateného parkovania, viazané na eviden čné 
číslo motorového vozidla (E Č) lokalita a pracovné miesto 100 eur/rok.“ Hlasujme .  
Výsledok hlasovania č. 78/: 
§5 bod i)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 bod j): tu sme hlasovali a prijali tý ch 100 eur/rok. Ďalšie je §5 odsek (5) – 
tam len to ľko že: „ fyzická  osoba“ prosím hlasujme.  
Výsledok hlasovania č. 79/: 
§5 odsek (5) – ako uvidelo predsedajúci zasadnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
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B. Szabó - §5, odsek (5) bod a): „... alebo prechod nom...“ Prosím hlasujme na túto 
zmenu.  
Výsledok hlasovania č. 80/: 
§5 odsek (5) bod a) – ako uvidelo predsedajúci zasa dnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5, odsek (5) bod b): „vozidla preukazuj úci, že žiadate ľ je vlastníkom, 
držite ľom „ prosím hlasujem na túto zmenu.  
Výsledok hlasovania č. 81/: 
§5 odsek (5) bod b) – ako uvidelo predsedajúci zasa dnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 odsek (6): „ ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne plateného 
parkovania ale je vlastníkom, alebo nájomcom nehnut eľnosti.“ Prosím, aby sme o tom 
hlasovali.  
Výsledok hlasovania č. 82/: 
§5 odsek (6) – ako uvidelo predsedajúci zasadnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §5 odsek (6) bod a): „zárove ň“ v rámci tohto bodu ešte: „alebo nájomcom“ 
a ešte: „sa preukáže“ a na konci: „je zárove ň vlastníkom alebo užívate ľom motorového 
vozidla.“ Prosím, aby sme hlasovali o zmenách písan ých modrou farbou.  
Výsledok hlasovania č. 83/: 
§5 odsek (6) bod a) – ako uvidelo predsedajúci zasa dnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý 
 
 
B. Szabó - §6 odsek (2) modrou písané: „júla.“ Bol zmenený termín, prosím, aby sme 
o tom hlasovali.  
Výsledok hlasovania č. 84/: 
§6 odsek (2) – ako uvidelo predsedajúci zasadnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
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Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó - §7 – tu sú len dve slová: „ Rušia“ a „jú na“ Prosím hlasujme na tieto dve 
zmeny.  
Výsledok hlasovania č. 85/: 
§7– ako uvidelo predsedajúci zasadnutia Ing. Béla S zabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
návrh je prijatý 
 
B. Szabó – o všetkých zmenách, napísaných modrou farbou, ctené zastupiteľstvo hlasovalo. 
A teraz vás poprosím, aby sme hlasovali o celom návrhu Zásad s tými zmenami o ktorých sa 
hlasovalo.  
Výsledok hlasovania č. 86/: 
návrh Zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno - ako 
uviedol predsedajúci zasadnutia Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý (Zásady parkovania motorových vozi diel na vyhradenom priestore 
v Meste Komárno – tvoria prílohu zápisnice) 
 
B. Szabó – ešte tu máme návrh na uznesenie a predtým ako dám o ňom hlasovať, poprosím 
predkladateľa materiálu.  
V. Novák – prijali sme Zásady spolu so zmenami, čiže v návrhu na uznesenie nie je potrebné 
doplniť tie návrhy, ktoré už zastupiteľstvo prijalo. Čiže v návrhu na uznesenie bod A/ zrušuje – 
zostáva, bod B/: „ schva ľuje Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhrad enom 
priestore v Meste Komárno s ú činnos ťou od 1. júla 2014. vrátane pozme ňujúcich návrhov 
nasledovne “  
 
Návrh na uznesenie, o ktorom poslanci hlasovali: „ Mestské zastupite ľstvo v Komárne 
A/zrušuje Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste 
Komárno d ňom  30. marca 2007 s ú činnos ťou od 1. januára 2008 vrátane dodatku č. 1 
s účinnos ťou dňom 1. januára 2009, dodatku č. 2 s účinnos ťou 1.januára 2010, dodatku 
č. 3 s účinnos ťou dňom 25. februára 2010, dodatku č. 4 s účinnos ťou dňom 1. júna 2010; 
B/schva ľuje 1. Zásady parkovania motorových vozidiel na vyh radenom priestore v Meste 
Komárno s ú činnos ťou od 1. júla 2014, 2. použitie získaných príjmov z  platenia 
parkovného a z pokút zo spáchania priestupkov pod ľa prísl. zákonov o cestnej 
premávky, výlu čne na opravu a údržbu miestnych komunikácii  a na z lepšenie 
podmienok výkonu mestskej polície v Komárne; C/žiad a 1. MUDr. Antona Mareka, 
primátora mesta a Tibora Ferencziho, riadite ľa organiza čnej zložky CITY PARKING 
GROUP v Komárne na vykonanie potrebných opatrení v zmysle schválených Zásad 
parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priest ore v meste Komárno, 2. 
parkovaciu spolo čnos ť CITY PARKING GROUP v súlade s prijatými  Zásadami 
parkovania  motorových vozidiel na vyhradenom pries tore v Meste Komárno 
o vypracovanie projektu nového dopravného zna čenia v zóne plateného parkovania 
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odsúhlaseného cestným dopravným orgánom, 3. predlož iť kontrolnú správu o plnení 
a realizovaní hore uvedených úloh s termínom  do 30 . augusta 2014.” 
Výsledok hlasovania č. 87/: 
návrh na uznesenie   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1606/2014) 
 
 
K bodu číslo 19 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejn ú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Komárno – TE-1816/2014  
Predkladate ľ: PaedDr. Štefan Bende, predseda komisie na vyhodno tenie OVS 
 
PaedDr. Š. Bende – ani o jeden zo štyroch bytov nebol záujem, o tom je aj táto naša správa. 
Chcem sa poďakovať za návrh mestskej rady, s čím vlastne rozšírili návrh na uznesenie, aby 
bola vyhlásená nová obchodná verejná súťaž na tieto byty. K tomu ale bude potrebná odborná 
komisia. Keby ostatní poslanci súhlasili, mohli by zostať tí istí členovia v komisii, alebo keď nie, 
tak treba dať návrhy na zloženie komisie.  
B. Szabó – ďakujem , takže pozmeňujúci návrh je aby v bode E/ bola dolpnená tá istá komisia, 
čiže: „Paedr. Bende Štefan – predseda komisie, Héder Ágne s, Dékány Gábor, 
Salamonová Silvia, Bednáriková Katarína.“ Ak nebude iný návrh, tak s týmto doplnením dám 
hlasovať na návrh uznesenia. Má niekto pripomienky, otázky? Nie. Tak s týmto pozmeňujúcim 
návrhom, ktorý odznel, prosím aby sme hlasovali o návrhu na uznesenie.  
Výsledok hlasovania č. 88/: 
návrh na uznesenie  k Správe Odbornej komisie pre o bchodnú verejnú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne číslo 1479/2013 zo d ňa 19. decembra 2013 spolu s 
pozmeňujúcim návrhom na zloženie komisie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1607/2014) 
 
K bodu číslo 20 Návrh na schválenie zámeru predaja nehnute ľností a na vyhlásenie 
obchodnej verejnej sú ťaže na odpredaj nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Komárno –  
TE-1819/2014 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku  
 
B. Szabó – prosím návrhy na zloženie odbornej komis ie – predsedu, dvoch členov a Ing. 
Prodovszkú prosím o návrhy zo strany úradu.  
I. Andruskó – navrhujem JUDr. Štefana Bendeho za predsedu komisie.  
PaedDr. Š. Bende – navrhujem za člena Ing. Konštantína Gliča.  
B. Szabó – navrhujem za člena Ing. Gabriela Dékánya.  
K. Prodovszká – za úrad Bc. Silvia Salamonová, Ing. Katarína Bednáriková.  
 
Výsledok hlasovania č. 89/: 
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie  zámeru p redaja nehnute ľností a na 
vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže spolu s návrhom na zloženie odbornej komisie 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1608/2014) 
 
K bodu číslo 21 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej ve rejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno – TE-
1797/2014 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku  
 
B. Szabó -  k tomu, aby sme napredovali v tejto veci, mali by sme takisto urobiť ten krok ako pri 
predošlom. Sú nejaké prekážky? Nie sú. Tak, ak dovolia milí kolegovia, dám poslanecký návrh, 
aby tam bol vložený ten bod, ako pri predošlom – doplniť bod D/: „ ukladá Mestskému úrad 
zverejniť zámer predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže...“ je to takto dobré? 
Poprosím inžinierku Prodovszkú.  
K. Prodovszká – tak ako aj pri predošlom materiáli: „schva ľuje opätovné vypísanie 
obchodnej verejnej sú ťaže v zmysle uznesenia 1461/2013 bodu A/, B/, D/, E / a F/“ 
a opätovne treba navrhnú ť komisiu.  
B. Szabó – pýtam sa cteného zastupiteľstva, že aj tu bola jedna komisia. Môže zostať, alebo 
dáme druhú? Má niekto iný návrh, aby sme tam doplnili iné mená? Nie. Tak JUDr. Štefan 
Bende, Ing. Konštantín Gli č, Adriana Gerencsériová, Beáta Kme ťová -  toto bolo zloženie 
komisie a toto isté by aj zostalo. Má niekto pripomienky? Nie, ďakujem. Prosím, aby sme 
s týmito zmenami hlasovali.  
Výsledok hlasovania č. 90/: 
k návrhu k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej  verejnej sú ťaže na predaj 
nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Komárno spolu s dopújúci m návrhom ako uviedla 
predkladate ľka materiálu Ing. Katarína Prodovzská a s návrhom n a zloženie komisie ako 
uviedol predsedajúci Ing. Béla Szabó 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1609/2014) 
 
K bodu číslo 22 Návrh na členstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej agen túre 
Komárno  
Predkladate ľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora mesta  
Výsledok hlasovania č. 91/: 
návrh na uznesenie k návrhu na členstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej 
agentúre Komárno   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1610/2014) 
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K bodu číslo 23 Rôzne  
 
M. Kanthová -  chcela som sa poďakovať pánovi primátorovi za to,  že už aj v Novej Stráži sa 
konečne niečo deje a dali do poriadku cintorín a dúfam, že v sa v tomto procese bude 
pokračovať. Ďakujem pekne.  
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo. Ako člen komisie pre ochranu verejného záujmu, by 
som sa chcel opýtať, len z formálneho hľadiska,  od predsedu komisie Szabó Bélu, či každý 
odovzdal (25 poslancov + primátor) majetkové priznanie. Moja druhá otázka sa týka 
Komárňanských dní. Ďakujem pekne,  vidím, že mesto na tom pracuje, program je hotový. 
Vždy, na poslednom zasadnutí, pred slávnostným zasadnutím MZ, sme dostávali rozpočet 
Komárňanských dní. Teraz sme takýto materiál nedostali.  Môžeme ho očakávať, alebo aké 
kroky sa urobia v tejto veci?  
B. Szabó – čo sa týka majetkových priznaní, podľa môjho vedomia, každý splnil svoju 
odovzdávaciu povinnosť. V ten týždeň keď sú veľkonočné sviatky asi nie, ale ten ďalší týždeň ja 
zvolám komisiu, aby sme otvorili, prekontrolovali, či sú v poriadku, ale paralelne s týmto, aj teraz 
musím povedať, že ešte aj z minulého roka sú tam takí kolegovia, ktorí nesplnili podmienky, 
avšak to nepodlieha sankciám. Čo sa týka Komárňanských dní, k tomu sa ja neviem vyjadriť, 
nemám informácie, poprosím pána prednostu, či k tomu chce niečo povedať.  
G. Weszelovszky – prepáčte, poopravil by som ťa pán viceprimátor, nie som prednosta, 
prepáčte. Druhá vec. V mene hlavného organizátora by som chcel povedať, že kompletný 
rozpočet a taktiež vyúčtovanie bude predložené pred zastupiteľstvo, ako každý rok, tak aj tento 
rok.  
I. Dubány – ďakujem za slovo. Vážení poslanci, ja by som sa vrátil k tým trom materiálom, keď 
sme chceli vymeniť naše pozemky za tri pozemky. Išlo o tri žiadosti o ktorých sme rokovali 
naraz a nakoniec sme ich stiahli, ale chcel by som ešte predložiť návrh na uznesenie: „Mestské 
zastupite ľstvo v Komárne žiada MUDr. Antona Mareka, primátora  mesta Komárno 1. 
predloži ť existujúce nájomné zmluvy k materiálom TE-1473/201 3, TE-1474/2013 a TE-
1802/2014 z 37. zasadnutia MsZ konaného d ňa 03. 04. 2014 a 09. 04. 2014, Termín: 38. 
zasadnutie MsZ; 2. predloži ť výkaz uhradených ro čných nájmov v súlade s nájomnými 
zmluvami (k materiálom z bodu 1) od doby uzatvoreni a nájomných zmlúv, Termín: 38 
zasadnutie MsZ; 3. v prípade, že neboli uzatvorené nájomné zmluvy s užívate ľmi majetku 
obce (k materiálom z bodu 1), predloži ť nájomné zmluvy v súlade so zákonom 138/1991 
Z. z. SNR o majetku obcí a s VZN mesta Komárno č. 3/2003. Termín: 38. zasadnutie MsZ.” 
B. Szabó – každý pochopil na čo žiada pán poslanec Dubány hlasovať? Môžeme hlasovať? 
Tak by som vás poprosil, hlasujme o návrhu Imra Dubánya.  
Výsledok hlasovania č. 92/: 
návrh na uznesenie poslanca Ing. Imricha Dubánya k žiadosti o zámeny pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za  :11 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1611/2014) 
 
JUDr. Š. Bende – ďakujem za slovo pán viceprimátor. Taktiež budem krátky. Ja som tu nebol 
na minulom zasadnutí MZ a mal by som otázku na JUDr. Nováka. Ide o to, že v materiáli 
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách bolo uvedené že: „ Informácia o stave ďalšej 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra“ a bolo tam uvedené nasledovné, citujem: „ 
V súčasnosti prebiehajú nasledovné kontroly: Následná kontrola za účelom zistenia funkčnosti 
vytvorenia systému v podmienkach mesta Komárno ohľadom pripravenosti samosprávy na 
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok financií EÚ, alebo ústrednými orgánmi štátnej 
správy a to s dôrazom na nové programové obdobie 2014-2020.“ Táto kontrola práve prebieha 
a tu pán hlavný kontrolór poznamenal, že: „Písomné oznámenie kontroly bolo doručené dňa 11. 
02. 2014, podklady ku kontrole neboli predložené.“ Čiže na prvú výzvu mesto vôbec 
nereagovalo. Potom bola jedna písomná urgencia na predloženie podkladov ku kontrole 
v náhradnom termíne, bola doručená dňa 07. 03. 2014, taktiež bezvýsledne. Tu je uvedená 
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konštatácia, že: „Kontrolovaný subjekt žiadnym spôsobom nereagoval  na oznámenie, ani na 
výzvu, tým porušil §14“ Len by som sa chcel opýtať v súvislosti s týmto, nakoľko teraz sme 
hlasovali o tom, že vstúpime do regionálnej rozvojovej agentúry, odznelo, že na strechu budovy 
múzea by bolo dobré získať peniaze z fondov EÚ. Tak sa pýtam, keď na túto kontrolu mesto 
nereaguje, môžeme povedať, že počas poldruha mesiaca, tak ako môžeme očakávať, že by 
sme prípadne podali nejaké projekty? Preto by som sa chcel opýtať pána viceprimátora, že 
ignorovanie tejto kontroly bude pokračovať, alebo budú akceptované požiadavky hlavného 
kontrolóra? Ďakujem pekne.  
T. Varga – keď je už reč o hlavnom kontrolórovi, chcel by som sa opýtať, že prečo tu nie je.  
B. Szabó – neviem, ale to je úplne iná otázka. Neviem sa k tomu vyjadriť. Nie je na služobnej 
ceste? Novák Tamáš (Vojtech) chceš odpovedať? Nech s páči.  
V. Novák – za mesiac prídu od hlavného kontrolóra tri, či štyri takéto kontroly. Na vybavenie 
niekedy dostaneme tri dni, niekedy viac, ale ja nie som úrad. Bolo to postúpené úradu. Ja si tak 
pamätám,  že projekty ktoré boli podané a boli úspešné, sme odovzdali. Neviem na čo myslíš, 
akú odpoveď sme mali dať hlavnému kontrolórovi, že ako sme pripravený, keď na roky 2014 – 
2020 ešte ani nie sú vypísané výzvy. Veľmi radi sa s tým budeme zaoberať, len čakáme, aby 
boli vypísané výzvy. Z toho čo bolo vypísané a čo nám vyhovovalo, na to sme podali projekt, ba 
dokonca sme ho aj vyhrali. Ešte k tomu, že kde je, nie je hlavný kontrolór. Pán primátor splnil 
svoju povinnosť a hneď na druhý deň po zastupiteľstve, siedmeho podpísal uznesenia. Hlavný 
kontrolór odišiel na jedno školenie, alebo konferenciu. Neviem, len som o tom počul. S ním si 
treba vyjasniť. Od neho sa treba opýtať, prečo nenastúpil. Nástup do práce: siedmeho. 
Neprevzal, nepodpísal, čiže tu nie je, odišiel na konferenciu. Len toľko informácie vám viem 
k tomu dať.  
B. Szabó – ešte k tej otázke, hoci zastupiteľstvo na predchádzajúcom zastupiteľstve o tom 
rokovalo. Jedno treba vedieť, a bolo by dobré, keby široká verejnosť nebola zle informovaná – 
rokovania, prostredníctvom vlády, ktoré s týkajú operatívnych programov, ešte nie sú uzavreté, 
čiže ešte nevedieť, že konkrétne na čo všetko sa bude môcť podať projekt. To je jedna stránka. 
Druhá stránka je tá, že príslušné oddelenie ministerstva teraz pracuje na tom, že akým 
spôsobom treba, tzv. plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja zmeniť. Ešte nie sú určené 
pravidlá. Okrem toho, táto kontrola nebol v polročnom pláne kontrol, ktorý bol schválený 
mestským zastupiteľstvom, ale nezávisle od toho, zatiaľ je zrejmé, podávať projekty bude 
možné len od budúceho roka. Tento rok, my budeme musieť hovoriť o pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, napriek tomu, že tento rok budú aj voľby, ale rokovať o ňom musíme. Čo 
považujem za poľutovaniahodné je, že ctené zastupiteľstvo, napriek tomu, že schválilo tento 
dokument, ktorý obsahuje všetky možnosti rozvoja až do roku 2016, vôbec ho neberie do úvahy 
keď zostavuje a schvaľuje rozpočet.  
Ľ. Gráfel – musím asi reagovať na toto. Keď začal túto kontrolu pán hlavný kontrolór, tak ja som 
to s ním skonzultoval a zistili sme, že nemáme zabezpečeného projektového manažéra v rámci 
organizačnej štruktúry, ale každý vedúci odborov, alebo niektorí vedúci oddelenia majú vo 
svojej náplni sledovanie týchto výziev a potom následne s tým pracujú. V podstate sme nemali 
žiadny materiál, ktorý by sme mu mohli poskytnúť, z toho dôvodu, po konzultácii s pánom 
primátorom, som navštívil novú riaditeľku, lebo Vasi Emma je na vyššom poste, aby som s ňou, 
práve z podnetu z tejto kontroly, ako to budeme zabezpečovať v programovom období 2014 
a ďalej. Dohodli sme sa, zatiaľ len predbežne, že spravíme jednu rámcovú zmluvu 
s Regionálnou rozvojovou agentúrou, ktorá nám tieto veci bude externe zabezpečovať 
a v prípade potreby aj vypracovávať, ale to až ďalšou zmluvou tieto záležitosti v rámci toho 
programového obdobia. Z toho dôvodu, vlastne pokračovaním tých rokovaní je aj materiál, ktorý 
bol dnes predložený, vlastne vychádza z toho, a následne, dúfam, že dôjde k tomu, že sa 
potom o tejto spolupráci urobí zmluva a budú nám to čiastočne, alebo v plnom rozsahu 
zabezpečovať oni ako odborne špecializovaná organizácia na tú činnosť, ale nechcem 
predbiehať udalosti, ale považoval som za povinné vás o tomto informovať.  
JUDr. Š. Bende – som rád, že pán Gráfel sa k tomu vyjadril, pretože v skutočnosti ja som si 
práve to myslel, čo pán Gráfel povedal a nevime či páni viceprimátori Novák,  alebo Szabó to 
v skutočnosti pochopili, pretože tu v skutočnosti išlo o to, že v predchádzajúcom cykle bolo 
prijaté uznesenie, ktoré bolo splnené len čiastočne a ktoré bolo o tom, že sa malo predložiť, že 
aké projekty boli podané na výzvy z EÚ. Bolo splnené len z časti a z časti ani nebolo 
odôvodnené, že prečo sme na niektoré výzvy nepodali projekty a práve z toho dôvodu bola 
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prijatá táto kontrola na tento polrok a preto bol zmenený polročný plán hlavného kontrolóra, aby 
sme tomu predišli v období 2014 – 2020. Nehovorím o minulom období, ale o súčasnom a preto 
som rád, že sa k tomu pán Gráfel vyjadril, a začal sa nejaký proces. Táto kontrola je o tom, ešte 
raz prečítam: „ Následná kontrola za účelom zistenia funkčnosti vytvorenia systému 
v podmienkach mesta Komárno,“ čiže nie na minulé obdobie „ohľadom pripravenosti 
samosprávy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných EÚ, alebo 
ústrednými orgánmi štátnej správy s dôrazom na nové programové obdobie 2014 – 2020.“ Ide 
o to, že doteraz, tak ako povedal aj pán Gráfel, v skutočnosti každý vedúci oddelenia, nedostal 
oficiálne za úlohu sledovať výzvy, len im bolo povedané, aby to sledovali. V skutočnosti na to 
nemajú čas, pretože majú naozaj veľa roboty. My sme od začiatku tvrdili, že treba poveriť jednu 
formu, tak ako teraz už sú nejaké kroky urobené ohľadom toho, aby sa mesto pohlo. A práve 
tomu sme týmto chceli predísť, pretože doteraz sa nič neudialo. Tri a pol roka nebola poverená 
firma, pretože bolo povedané, že to bude robiť úrad. Úrad to nerobil a nastala patová situácia. 
V skutočnosti som chcel poukázať len na to, že hlavný kontrolór na svoju požiadavku od mesta 
odpoveď nedostal. Tento písomný materiál, mesto malo povinnosť poskytnúť k tejto kontrole.  
É. Hortai  -  moja faktická poznámka sa vzťahuje na predložený návrh rozpočtu, kde nad čiarou 
sú uvedené dva projekty – cyklotrasa a strecha kasárne, ale tieto nie mestské zastupiteľstvo 
predkladalo. Ďakujem.  
B. Szabó  – nepochopil som, kam si smerovala touto pripomienkou?  
É. Hortai – povedal si, že „keď mestské zastupiteľstvo vypracuje rozpočet, tak by ho mali brať 
do úvahy,“ ale tento rozpočet nie mestské zastupiteľstvo vypracovalo.  
B. Szabó – nie to som povedal. Ja tu nemôžem všetko vedieť. Dostávam ad hoc otázky. Na čo 
viem, reaguje, na čo nie ja, tak kolegovia, preto ďakujem Lajosovi Gráfelovi že ma doplnil. 
Kolega Bende – ja presne rozumiem, čo si sa pýtal a aj som odpovedal, že momentálne, v tejto 
republike, operatívne programy nie sú uzavreté, čiže momentálne sa nedá konkretizovať, že na 
čo budeme podávať projekt a takisto, čo som povedal, že strategický dokument mesta – PHSR, 
ktorý je momentálne platný do rok 2016 a ctené zastupiteľstvo ho schválilo a v rámci toho tzv. 
Akčný plán, v ktorom sú uvedené rôzne plány od roku 2006 a moja poznámka smerovala na to, 
že vtedy keď každým rokom zastupiteľstvo prijíma rozpočet, hovorí o kapitálových výdavkoch 
a príjmoch, vtedy ako keby na tento dokument úplne zabudlo, čiže nie je s ním v súlade a keď 
sa vrátim k uplynulým dvom rokom, kapitálové výdavky boli schválené vo februári a  aj vlani 
bola taká situácia, čím mesiace mešká realizácia a vôbec príprava na celý proces – to som 
povedal. To je fakt, že predchádzajúce obdobie na to zvlášť vytvorené oddelenie nebolo. Tie 
možnosti, ktoré sa týkali mesta, tie sú tam, v rámci finančných možností mesta. To sú tie 
investičné možnosti, ktoré pochádzajú z balíka peňazí trvajúcich do konca roka 2013, ktoré 
ctené zastupiteľstvo odsúhlasilo. Nakoľko Slovensko dostalo výnimku a predchádzajúce 
obdobie treba uzavrieť do konca júna, alebo septembra 2015, z toho dôvodu aj mesto Komárno 
má možnosť uskutočniť určité toky z EÚ. Ešte niečo. To čo bolo podané tento týždeň, toho 
vyhodnotenie len prebieha, alebo bude prebiehať. To sú ale informácie, ktoré boli aj doteraz 
k dispozícii.  
JUDr. Š. Bende – ja sa nechcem hádať, som si vedomý toho čo hovorí pán viceprimátor. 
Komunikujem s firmami, ktoré pracujú s fondmi EÚ. Touto kontrolou sme len chceli dosiahnuť, 
tak ako aj pán viceprimátor povedal, že to predĺžili a projekty sa dajú podávať do roku 2015, ale 
vtedy keď sme túto kontrolu navrhli, vtedy to ešte nebolo celkom uzavreté a vyzeralo to tak, že 
v septembri už budú vypísané nové výzvy a preto bolo potrebné vykonať túto kontrolu, aby sme 
skonštatovali, aký systém je tu v meste vytvorený, pretože vtedy to bolo ešte tak, že na jar budú 
na úrade vlády zverejnené informácie, že aké výzvy budú na jeseň vypísané. Keď nevykonáme 
túto polročnú kontrolu a nevieme ako je mesto pripravené, tak na jeseň nevieme podávať 
projekty a nič na tom nemení ani to, že tento proces je predĺžený do roku 2015. Ďakujem.  
K. Gli č -  predtým než začnem, chcem sa poďakovať Lajosovi Gráfelovi, že mi zodpovedal 
otázku z bodu 22. Ďakujem. A teraz by som chcel – oslovil ma pán Fazekas Štefan, ktorý býva 
na Malodunajskej ceste, ktorý ma informoval, že obyvatelia tejto ulice majú veľmi ťažký prístup 
k svojim parcelám a jedná sa o to, že tá Malodunajská cesta bola vždy využívaná hlavne v tých 
prípadoch, keď došlo k nejakej mimoriadnej situácii – povodeň, alebo keď bola prehradená 
Platanová aleja a nedalo sa tma jazdiť a vlastne tá prístupová cesta, ktorá nie je spevnená, je 
tým pádom veľmi zdevastovaná, lebo bola využívaná ako náhradná cesta, takže ja by som 
chcel, či by sa nedala tá komunikácia nejakým spôsobom upraviť. Tuto pani Kanthová 
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povedala, že sa poďakovala pánovi primátorovi že s buldozérom sa tam pri Novej Stráži upravil 
terén pri cintoríne, tak ja tiež by som bol rád, keby sme využili ten buldozér a keby sa dala tá 
prístupová cesta upraviť a zahádzať nejakým makadamom, aby ozaj bola prejazdná, lebo je 
pravda, že nebola to len minulosť, ale aj v budúcnosti môže nastať taký prípad, že príde 
povodeň a zase sa niečo stane na Platanovej ulici a zase tam tú cestu zdevastujeme, takže 
prosil by som mestský úrad, keby s tým vedeli niečo robiť. Ja som pripravený pomôcť. Ďakujem.  
B. Szabó – chce na to niekto odpovedať? Ak nie, samozrejme pozrieme sa na to, nevieme 
v akom stave konkrétne je to teraz.  
É. Hortai – keď sme rokovali o zmene územného plánu, naznačila som, že v súvislosti s tým 
dám návrh na uznesenie. Prečítam: „ Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada primátora mesta, 
žiadosti o zmenu územného plánu mesta predkladať mestskému zastupiteľstvu polročne, 
spoločne raz, na nasledujúce zasadnutie MZ po uplynutí polroka.“ 
B. Szabó – ďakujem a prosím, aby sme o tomto návrhu hlasovali.  
Výsledok hlasovania č. 93/: 
návrh na uznesenie poslankyne JUDr. Évy Hortai 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1612/2014) 

 
K bodu číslo 24 Záver  
 
B. Szabó –  ešte by som vás chcel informovať o tom, že tak ako sme už avizovali, slávnostné 
zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 26. apríla 2014 (sobota). 
G. Weszelovszky  – ja to len doplním, o 10:00 hodine vo Veľkej zasadačke Mestského úradu 
v Južnom Komárome, ako aj pred dvoma rokmi.  
 
Zástupca pána primátora Ing. Bela Szabó – poverený vedením pokračovania 37. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Komárne sa každému poďakoval za účasť a o 19:10 hodine ukončil 
pokračovanie 37. zasadnutia MZ.  
  
V Komárne dňa 28. 04. 2014 
 
  
...............................................    .......…………………………        
 Mgr. Ľudovít Gráfel                 MUDr. Anton Marek  
   prednosta MsÚ                       primátor mesta    
 

 
Overovatelia 

 
 

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

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

Ing. László Gyırfy 
 
 
 
 
 
Zapísala: Anna Szabóová 
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia s prílohami,  
- Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno 
- výsledky hlasovania,  
- pozmeňujúce návrhy poslancov,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- materiály rozdané na zasadnutí  
- oznámenie poslanca o neúčasti na zasadnutí MZ 
 
 
• 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 

 


