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Naše číslo: 37869/45356/OOP-ZP1/2011                          Komárno, 3. marca 2011 
 

ZÁPISNICA  
Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 3. MARCA 2011 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Počet poslancov pri zahájení rokovania bolo: 24. 
 
Neprítomní - ospravedlnení:       - 
 
Ďalší prítomní:  

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

 
Zapisovate ľka zápisnice:         Viktória Mala 
 

Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia. 
 
K bodu číslo 1 Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého programu  
Overovatelia:    JUDr. Tamás Varga 
     Ing. Gábor Dékány 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :23   
overovatelia    Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 

Návrh je schválený 
 
Zmeny k programu 
I. Andruskó  - rozšírenie názvu bodu číslo 2 Interpelácie o „a otázky poslancov“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :16   
     Proti  :2 

Zdržal sa :7 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 

Návrh je schválený 
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I. Andruskó  – stiahnuť bod číslo 3 Personálne otázky – Návrh na odvolanie konateľa 
spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. a schválenie zástupcu mesta do jej štatutárneho orgánu 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :11   
     Proti  :11 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 

Návrh nie je schválený 
 
A. Jágerská  – stiahnuť bod číslo 4 Návrh na uznesenie k predloženej indikatívnej ponuke 
poskytnutia investičného úveru pre mesto Komárno z programu rokovania 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :11   
     Proti  :12 

Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 

Návrh nie je schválený 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky poslancov 
3. Personálne otázky – Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. 

a schválenie zástupcu mesta do jej štatutárneho orgánu 
4. Návrh na uznesenie k predloženej indikatívnej ponuke poskytnutia investičného úveru pre 

mesto Komárno 
5. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 27. 

januára 2011  
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2011  
8. Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2010  
9. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj bytov vo vlastníctve mesta Komárno 
10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
11. Žiadosť o opakované predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov na drese Komárno, 

Palatínova 47 
12. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v meste 
Komárno v znení VZN č. 7/2009 a 19/2009  

13. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
15. Žiadosti v územnoplánovacích veciach 
16. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 4/B/2009  
17. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 6/2010 
18. Žiadosti a návrhy v majetkových veciach 
19. Zápisnica Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 2. februára 2011  
20. Rôzne 
21. Záver 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  Za  :14   
Celý program    Proti  :0 

Zdržal sa :11 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 
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Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie a otázky poslancov 
I. Andruskó  
- harmonogram zasadnutí v písomnej forme 
- poskytnutie informácie o zavedených zmenách v organizačnej štruktúre mestského úradu 
- vyplatenie odstupného pre Csabu Cútha bolo rozoberané na stránkach Komárňanských 

listov, nepokladám za vhodné prevetrávať túto tému, keďže my sme nikdy nespochybňovali 
oprávnenosť dvoch viceprimátorov. Odstupné vyplatené p. Cúthovi predstavuje 1 – 2% 
štvorročného platu jedného viceprimátora.  

- Smerom na Ing. Nagya resp. povereného prednostu: keďže je provizórny rozpočet, prečo 
nedostávajú všetky naše organizácie jednu dvanástinu z rozpočtu? Na základe čoho sa 
rozhodlo, že jedna organizácia dostane tie peniaze a druhá nie?  

- Interpelácia smerom na JUDr. Nováka: žiadam, aby ešte zajtra podal trestné oznámenie na 
prokuratúre alebo na polícii, zdôrazňujem, že na minulom zasadnutí nedošlo k žiadnemu 
porušeniu zákona. Ak tak nespraví, tak žiadam, aby sa ospravedlnil. Je tu prokuratúra, 
polícia, úlohou okresného prokurátora je dozorovať prácu MZ, či nedošlo k porušeniu 
zákona, jeho povinnosťou je zakročiť, ak sa niečo také deje, vyplýva mu to z funkcie.  Viem 
dopredu vyhlásiť, že nič také neskonštatuje, pretože nedošlo k porušeniu zákona.  

- Umiestnenie súsošia Cyrila a Metoda do kruhového objazdu, toto je jediný prípad 
v Komárne, ktorý porušuje zákon. Žiadam o prešetrenie tejto kauzy, možnosti sú dve. Ak to 
nevyhnutné, tak žiadam o legalizáciu alebo ak je to protizákonné, tak žiadam o vykonanie 
potrebných krokov.  

Žiadam o ústnu odpoveď, ak nie teraz, tak na nasledujúcom zasadnutí MZ.  
 
Cs. Cúth  – ako člen komisie mám výhrady voči jej činnosti, konkrétne iné veci sa uviedli 
v zápisnici, než čo v skutočnosti odznelo a keďže nebol vyhotovený zvukový záznam, 
zasadnutie sa nedá zrekonštruovať. Zápisnica bola distribuovaná bez toho, aby ju predseda 
komisie videl. Otázky smerom na pána primátora a zodpovednú osobu: Aké opatrenia boli 
zavedené v záujme zabezpečenia regulárnej činnosti komisie? Ako sa budú vzniknuté trenice 
riešiť? Ako sa to bude riešiť resp. predchádzať týmto rozporom? Očakávam ústnu aj písomnú 
odpoveď. Interpelujem pána primátora – úver. Materiál bol predložený s veľkými nedostatkami, 
to, že sa to vôbec dostalo na dnešný program, dá sa dedukovať, že sú potrebné reštriktívne 
opatrenia, pretože ak si chceme vziať úver, tak zrejme máme nedostatok financií. Moja otázka 
znie – aké reštrikčné opatrenia ste zaviedli, odkedy ste prevzali úrad? Na svoju interpeláciu 
očakávam ústnu aj písomnú odpoveď, ďakujem.  
 
I. Dubány  – mám konkrétnu otázku na pána primátora, na ustanovujúcom zasadnutí pán 
primátor vymenoval viceprimátorov v osobách Tomáša Nováka a Bélu Szaba. Kto je prvý 
viceprimátor, kto druhý?   
A. Marek  – prvým viceprimátorom je JUDr. Tomáš Novák, druhým viceprimátorom Ing. Béla 
Szabó.  
 
Á. Héder  – ako predseda Komisie školstva žiadam, aby bol rozpočet prerokovaný čo najskôr, 
keďže od neho závisí činnosť resp. život mnohých športových klubov v Komárne.  
 
k bodu číslo 3 Personálne otázky 
 
Pozmeňujúci návrh JUDr. Hortai  
„MZ v Komárne  
A/ berie na vedomie  

1) písomné oznámenie Ing. László Stubendeka o vzdaní sa členstva v dozornej rade 
spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. zo dňa 11. 2. 2011.  

2) písomnú informáciu Mgr. Zoltána Péka o ukončení funkcie konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA s.r.o. zo dňa 1. 3. 2011.  
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B/ schvaľuje 
1) návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti 

COM-MÉDIA s.r.o. do 30. 6. 2011.  
2) Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. Mgr. Zoltána Péka 

a menovanie nového konateľa na základe výberového konania do 30. 6. 2011 tak, aby 
v záujme zabezpečenia kontinuity najmä v súvislosti s pripravovaným prechodom na 
digitálnu technológiu mohli aspoň po dobu 30 dní spoločne pracovať.  

C/ ukladá  
Mestskému úradu v Komárne  
predložiť návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti 
COM-MÉDIA s.r.o.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  Za  :12   
     Proti  :7 

Zdržal sa :5 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 

Návrh nie je schválený 
 
Pôvodný návrh 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ berie na vedomie 
Informáciu a zvolaní a o programe mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia 
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., 
B/ schvaľuje návrh 
1. na odvolanie Mgr. Zoltána Péka, konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,  dňom 

28.02.2011 
2. menovanie Ing. Lászlóa Stubendeka, za konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., 

dňom 01.03.2011 na dobu určitú t.j. do ukončenia výberového konania 
3. určenie funkčného platu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. vo výške 950,- eur  

dňom 01.03.2011 a vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 
spoločnosti COM-MÉDIA, spoločnosti s.r.o. do 30.06. 2011. 

C/ poveruje a splnomocňuje MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
na zastupovanie Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o., v súlade 
s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Vojtecha Nováka, zástupcu primátora.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :12   
     Proti  :3 

Zdržal sa :10 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 

Návrh nie je schválený 
 
K bodu číslo 4 Návrh na uznesenie k predloženej indikatívne j ponuke poskytnutia 
investi čného úveru pre mesto Komárno 
 
Imrich Dubány položil otázku predsedovi finančnej komisie, prečo v takejto závažnej otázke 
samotná komisia nehlasovala, čím by mohla vyjadriť stanovisko vo veci. Druhá otázka, čo je 
v zápisnici uvedené, či je tu napísané všetko, čo odznelo na zasadnutí komisie? 
László Gyırfy – každá komisia má tajomníka. V tejto zápisnici je takmer všetko od slova do 
slova napísané. Preto sme nehlasovali, lebo tento návrh pochádza spred pol roka, korektne 
som uviedol, že sme sformulovali nejaké návrhy, v ktorých navrhujeme vykonať zmeny. Sú 
rozpísané, zosumarizované zmeny. Vymenoval som, čo z toho bolo schválené a čo bolo to, čo 
VÚB nevedela prijať. To je všetko, čo viem. Keby sme boli dostali ten návrh, ktorý bol 
predložený dnes spolu s návrhom na uznesenie, tak by sme boli vedeli hlasovať.  
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Pozmeňujúci návrh I. Dubány k bodu B/ doporučujem vypustiť pôvodné znenie v bode číslo 1 
a to prijatie úveru vo výške 2,117,511 eur s tým, že použitie je možné iba na vyfinancovanie 
mestským zastupiteľstvom schválených investičných projektov. V ods. B/ MZ schvaľuje prijatie 
úveru vo výške 2,117,511 eur s tým, že použitie je možné iba na vyfinancovanie úspešných 
projektov na preklenutie obdobia poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ 
a podpísanie zmluvy v zmysle indikatívnej ponuky s VÚB a.s. Bratislava s tým, že každé 
čerpanie prijatého investičného úveru bude pred čerpaním podmienené súhlasom MZ osobitne 
na konkrétnu investičnú akciu.  
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:     
Odovzdanie slova predstaviteľom OTP banky  
Za  :19      
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 
 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:     
Pozmeňujúci návrh I. Dubány 
Za  :12      
Proti  :3 
Zdržal sa :10 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 
 
Návrh nie je schválený 
 
Pôvodný návrh 
„MZ v Komárne  
A/ berie na vedomie predloženú indikatívnu ponuku poskytnutia úveru pre mesto Komárno na 
financovanie investičných výdavkov mesta.  
B/ schvaľuje  
1) prijatie úveru vo výške 2,117,511 eur s tým, že použitie je možné iba na vyfinancovanie 

mestským zastupiteľstvom schválených projektov 
2) podpísanie zmluvy v zmysle indikatívnej ponuky z VÚB a.s.  
C/ súhlasí so zabezpečením úveru v zmysle zmluvy o úvere vo forme vystavenia vlastnej 
blankozmenky mesta Komárno a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke 
uzatvorenej medzi mestom Komárno a VÚB Bratislava.  
D/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta podpísať zmluvu o poskytnutí úveru 
a realizovať čerpanie úveru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, podpísať dohodu o vyplňovacom 
práve blankozmenky v zmysle bodu C/2.  
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:     
Za  :11      
Proti  :1 
Zdržal sa :13 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 
 
Návrh nie je schválený 
 
K bodu číslo 5 Informatívna správa o plnení uznesení Mestsk ého zastupite ľstva 
v Komárne ku d ňu 27. januára 2011  
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/Výsledok hlasovania č. 11/:     
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
Prítomní :25 
 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 6 Plán kontrolnej činnosti  
Béla Keszegh doplnenie – prešetriť hospodárenie spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o. za rok 2010, 
prešetriť hospodárenie spoločnosti VIATOR s.r.o. za rok 2010.  
/Výsledok hlasovania č. 12/:     
Za  :18      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :7 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 7 Správa o kontrolnej činnosti 
/Výsledok hlasovania č. 13/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 8 Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení s ťažností a petícií za rok 2010 
/Výsledok hlasovania č. 14/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 9 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú  súťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve mesta Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 15/:     
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 10 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
Žiados ť o prenájom bytu v DOS – Viera Košturiaková 
/Výsledok hlasovania č. 16/:     
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
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Nehlasoval :2 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu v DOS – Elemír Lévai 
/Výsledok hlasovania č. 17/:     
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Enik ı Szapuová 
/Výsledok hlasovania č. 18/:     
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Marta Lévaiová 
Stiahnuté z programu rokovania na návrh Ing. Dubányovej (žiadateľ si neobnovil registráciu 
v zozname žiadateľov) 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Enik ı Szapuová 
/Výsledok hlasovania č. 18/:     
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – František Rigo a Angela Rigová 
/Výsledok hlasovania č. 19/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Richard Rafael  
/Výsledok hlasovania č. 20/:     
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Tímea Fitosová  
/Výsledok hlasovania č. 21/:     
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Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Žaneta Rigóová  
/Výsledok hlasovania č. 22/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Róbert Bokros  
/Výsledok hlasovania č. 23/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Veronika Lakatosová  
/Výsledok hlasovania č. 24/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Eva Kecskésová 
Stiahnuté z programu rokovania na návrh Ing. Dubányovej (žiadateľ si neobnovil registráciu 
v zozname žiadateľov) 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Ladislav Rigó 
Stiahnuté z programu rokovania na návrh Ing. Dubányovej (žiadateľ si neobnovil registráciu 
v zozname žiadateľov) 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Monika Rafaelová a Róbert Rafael   
/Výsledok hlasovania č. 25/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Roman Sárközi  
/Výsledok hlasovania č. 26/:     
Za  :23      
Proti  :0 
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Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Mário Lakatos  
/Výsledok hlasovania č. 27/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť o prenájom bytu – Richard Lakatos  
/Výsledok hlasovania č. 28/:     
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Žiados ť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle § 6 od s. 6 VZN číslo 19/2003 – 
František Benko 
/Výsledok hlasovania č. 29/:     
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 11 Žiados ť o opakované pred ĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov 
na adrese Komárno, Palatínova ul. č. 47 
/Výsledok hlasovania č. 30/  
Alternatíva číslo 2     
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa mení 
VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu die ťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a 
určení školských obvodov základných škôl v Meste Komár no v znení VZN č. 7/2009 a 
19/2009 
/Výsledok hlasovania č. 31/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
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K bodu číslo 13 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kult úry a športu 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 32/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 33/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce 24, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 34/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 35/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 36/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej školy Rozmarínov ul. 1, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 37/  
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Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 38/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM Eötvösova ul. 48, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 39/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 40/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM Ul. františkánov 20, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 41/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM Handlovská ul. 4, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 42/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
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Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 43/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy K. Kacza 33, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 44/  
Za  :20      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :5 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM K. Kacza 39, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 45/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 46/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 47/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy U. mieru 16, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 48/  
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Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM Vodná ul. 29, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 49/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy s VJM Dlhá ul. 1, Nová Stráž, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 50/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Materskej školy Dlhá ul. 1, Nová Stráž, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 51/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) 
Centra voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 52/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Návrh štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 53/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
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Návrh na zmenu uznesenia MZ v Komárne číslo 1741/2010 (zaradenie ŠŠS Dievčenský 
volejbalový klub do siete škôl a školských zariadení) 
/Výsledok hlasovania č. 54/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Török Ignác Gimnázium, Gödöllı - Žiadosť o postavenie pamätnej tabule Ignáca Töröka v 
priestoroch Leopoldovej brány Novej pevnosti 
/Výsledok hlasovania č. 55/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 14 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
 
Zavedenie elektronického verejného obstarávania v meste Komárno 
Návrh I. Andruskóa o úpravu termínu „od 1. mája 2011“ v pôvodnom návrhu 
/Výsledok hlasovania č. 56/  
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2010 – informatívna 
správa 
/Výsledok hlasovania č. 57/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou na rok 2011 spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s." 
/Výsledok hlasovania č. 58/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
Návrh na poverenie primátora k schváleniu zmien v rozpočte Mesta Komárno 
/Výsledok hlasovania č. 59/  
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Za  :25      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 15 Žiadosti v územnoplánovacích veciach 
 
Žiadosť Ing. Ladislava Szilárda, trvalým pobytom Vodná ul. 24/9, 945 01 Komárno, Ediny 
Dömötörovej, trvalým pobytom Komárňanská ul. 7, 945 01 Komárno o začatie obstarávania 
zmeny Územného plánu zóny Alžbetin ostrov Komárno  
/Výsledok hlasovania č. 60/  
Za  :17      
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Využitie pozemkov parkoviska pred nemocnicou na Mederčskej ulici na výstavbu polyfunkčného 
objektu   
/Výsledok hlasovania č. 61/  
Za  :19      
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Investičný zámer KOMVaK a.s. IČO 36 537 870, so sídlom E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno 
„ČOV – Komárno, zvýšenie kapacity“ 
/Výsledok hlasovania č. 62/  
Za  :21      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 16 Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta  Komárno číslo 4/B/2009  
 
Prijatie všeobecne záväzného nariadenia 
/Výsledok hlasovania č. 63/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Prijatie uznesenia 
/Výsledok hlasovania č. 64/  
Za  :24      
Proti  :0 
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Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 17 Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta  Komárno číslo 6/2010  
 
Prijatie všeobecne záväzného nariadenia 
/Výsledok hlasovania č. 65/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Prijatie uznesenia 
/Výsledok hlasovania č. 66/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 18 Žiadosti a návrhy v majetkových veciach 
 
Jenei a manželka Gabriela Jeneiová - žiadosť o výpožičku časti pozemku 
/Výsledok hlasovania č. 67/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Ľudmila Kökényová - žiadosť o výpožičku časti pozemku 
/Výsledok hlasovania č. 68/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Mgr. Adrián Gyıri - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku 
/Výsledok hlasovania č. 69/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Zoltán Kollár - žiadosť o výpožičku časti pozemku 
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Predĺžiť výpožičku do 31. 12. 2011 
/Výsledok hlasovania č. 70/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Ing. Štefan Varga - TRANSKER - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene 
/Výsledok hlasovania č. 71/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Z&T, a.s. - žiadosť o výpožičku časti pozemkov 
/Výsledok hlasovania č. 72/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Mackovič Štefan a manželka Eva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičku časti pozemku 
/Výsledok hlasovania č. 73/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Komárno - žiadosť o zníženie nájomného 
/Výsledok hlasovania č. 74/  
Za  :15      
Proti  :3 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
Špeciálna základná škola v vyučovacím jazykom maďarským - žiadosť o uznanie investície 
/Výsledok hlasovania č. 75/  
Za  :24      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
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Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím - žiadosť o prenájom resp. výpožičku 
nebytového priestoru 
/Výsledok hlasovania č. 76/  
Za  :22      
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 19 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu 
 
Spoločný projekt „Tábory ručných remesiel“ družobných miest Mesto Komárno, Mesto 
Komárom, Mesto Sebes a Mesta Kralupy nad Vltavou /Výsledok hlasovania č. 77/  
Za  :23      
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 20 Rôzne 
 
Harmonogram zasadnutí MZ ústna informácia 
- 31. marca 2011 
- 26. apríla (slávnostné zasadnutie) 2011 
- 26. mája 2011  
- cca 7. júla 2011  
 
Termín na odovzdávanie návrhov na cenu Pro urbe je 28. februára.  
 
Keszegh Béla 
 
- vyžiadať si ponuky na poskytnutie úveru od bánk netrvá dlhú dobu 
- športové kluby očakávajú dotácie, všetko je v závislosti od rozpočtu.  
- vlani v máji som odovzdal v podateľni vzdanie sa členstva v dozornej rade Viator, odpoveďou 

bolo, že keď bude uzatvorený rok, MZ vezme na vedomie moje vzdanie sa členstva, toto 
prebehlo, ak dobre viem. Napriek tomu je táto otázka stále otvorená, neviem, ak funguje 
dozorná rada. Kolegovia rok alebo rok a pol nedostávajú odmenu za vykonávanú prácu, 
teraz však dostali jeden papier o tom, aby platili daňové odvody z odmien, ktoré nedostali.  

 
Éva Hortai – napojila by som sa na diskusný príspevok Bélu Keszegha, na to, aby sme vyžiadali 
ponuky od jednotlivých bánk, nemusíme mať schválený rozpočet. Žiadam pán primátora, aby 
čím skôr oslovil banky o poskytnutie ponúk ohľadom úveru pre mesto.  
 
Vojtech Novák – reagujem na Bélu Keszegha. Podľa zákona je potrebné návrh rozpočtu 
zverejniť na úradných tabuliach počas dvoch týždňov. Pravdepodobne sa rozpočet bude 
prerokovávať na konci marca. Čo sa týka vzdania sa členstva v DR Viator – je tu veľa neistôt, 
vaše vzdanie sa v skutočnosti existuje, máme k dispozícii fotokópiu, ktorá v podateľni nebola 
riadne zaevidovaná, internetový portál www.orsr.sk vás vedie ako člena dozornej rady. Dokonca 
vlani v októbri sa objavil v KL rozsiahly článok s vami ako s predsedom dozornej rady.  
 
Szilárd Ipóth – zvolanie mimoriadneho zasadnutia MZ kvôli rozpočtu, keďže športové kluby sa 
môžu bez schváleného rozpočtu dostať do existenčných problémov, dokonca môžem povedať, 
že už ich majú aj teraz.  
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Štefan Bende  
– obyvatelia ulice Thalyho obdržali od SPP oznámenie o začatí rekonštrukčných prác v máji 

alebo v júni. Žiadajú o uvedenie ulice do pôvodného stavu po skončení prác, či má mestský 
úrad nejaké páky alebo vôbec vedomosti o týchto prácach 

– vzhľadom na oplotenie námestia Kossútha, ulica Kapitánova je teraz z dopravného hľadiska 
veľmi frekventovaná, prešetriť mestským úradom, akým spôsobom obmedziť tamojšiu 
dopravu napríklad vyložiť dopravné značenie „Prejazd zakázaný“  

– počas volebnej kampane som sa stretol s odozvou, že po uplynutí kampane sa zvolení 
poslanci nevenujú dostatočne svojím voličom, zorganizovať občianske fóra v jesennom 
období, na ktorých by sme mohli voličov informovať o našej činnosti 

 
Imrich Dubány  
- boli zmeny v zákone o obecnom zriadení, rokovací poriadok sme upravili ešte v septembri, 

ešte treba doladiť štatút mesta a organizačný poriadok 
- na rade som požiadal Ing. Pásztora, že pri prerokovaní rozpočtu aby bol rozoslaný zoznam 

kódov pre nových poslancov, aby im bolo ľahšie vyznať sa.  
 

Imre Andruskó  
- na ďalšie zasadnutie MZ predložiť program komárňanských dní 
- úver a rozpočet nech sú témou politických rokovaní 
 
Béla Szabó  
- majetkové priznanie „nových“ poslancov  
- pri diskusii o úvere odzneli nejaké diskusné príspevky zo strany niektorých kolegov ohľadom 

kontinuity, odzneli požiadavky, na čo všetko by bolo potrebné vynaložiť finančné prostriedky. 
Lenže ak nebudeme vedieť dodržať finančnú rovnováhu, tak na nič nebudeme mať financie. 
A vyslovene sa to týka športového aj kultúrneho fondu.  

 
Imre Andruskó  
- z čoho je financovaná napríklad COM-média, keďže vidím, že tu sú prítomní dvaja jej 

zamestnanci, ktorí vykonávajú nadčasy, z čoho budú tieto práce financované? 
 
György Batta 
- obyvatelia na adrese Dunajské nábrežie 26-28, chodníky za ich domami sú v dezolátnom 

stave, tlmočím ich žiadosť smerom na mestský úrad 
 

K bodu číslo 21 Záver 
 

Primátor mesta MUDr. Anton Marek oznámil, že ďalšie riadne zasadnutie MZ bude 31. marca  
2011. Následne sa poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
 poverený prednosta MsÚ                primátor mesta 

 
Overovatelia 

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

 
 

................................ 
Mihály Mácza 

Zapísala: Viktória Mala 


