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Naše číslo: 5916/41946/OOP-ZP1/2014                           Komárno, 20. februára 2014 
 

 
 

ZÁPISNICA  
Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 20. FEBRUÁRA  2014 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:06 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: JUDr. Mária Kanthová, PaedDr. Ágnes Héd er 
Ospravedlnení:  -  
 
Ďalší prítomní:  

- zastupujúci prednosta MsÚ,   
- hlavný kontrolór, 
- prizvaní zástupcovia tlače. 
 

 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  pri 
otvorení rokovania prezentovali: 22. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Bc. Kristína Nagyová 
 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia zápisnice:  - Ing. Gabriel Dékány, 
       - JUDr. Štefan Bende. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
návrh na uznesenie - overovatelia  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1481/2014) 
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Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
 
Bača: navrhujem pridať do programu nový bod, a to určenie termínu mimoriadneho zasadnutia 
MZ na tému krytej plavárne a umelej ľadovej plochy. Materiál už bol odovzdaný v decembri, ako 
bod č.3, teda ešte pred bodom Kontrola plnenia uznesení. Čiže mimoriadne zastupiteľstvo, 
ktoré by malo charakter informovania celého pléna, keďže vznikol veľa otázok. Termín do dvoch 
týždňov s priehľadnutím na jarné prázdniny, najneskôr však do 15. marca 2014. Ďakujem! 
Bende – keď budeme rokovať o bytových veciach, tak predtým by som chcel poukázať na 
zmenu v komisií. Jeden člen z komisie odišiel niekam inde pracovať, a preto nemôže ďalej 
vykonať túto funkciu. Namiesto jeho by sme mali návrh na nového člena.  
Hortai: v bode Rôzne by som chcela informovať ctené zastupiteľstvo o petícii za vyhlásenie 
referenda o územnosprávnom členení Slovenskej republiky, mala by som k tomu aj návrh na 
uznesenie. Chcela by som prosiť o rozmnožení materiálu pre poslancov MZ počas zasadnutia. 
Ďalej by som chcela oznámiť, že pri bode  Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového 
rozpočtu na rok  2014 pred konečným hlasovaním navrhujem, aby sme dostali priestor pre 
zasadnutí frakcií. Ďakujem. 
 
O 13:13 hod. prišla pani poslanky ňa JUDr. Mária Kanthová. 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
návrh poslanca – Ba ča 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/: 
návrh poslanca – Bende st. 
Za  :24 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh poslanca – Hortai 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/: 
celý program rokovania 
Za  :24 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1482/2014) 
 
Celý program rokovania: 
 

1. Otvorenie  
2. Interpelácie 
3. Určenie termínu mimoriadneho zasadnutia MZ – poslanecký návrh PhDr. Juraja Baču 
4. Kontrola plnenia uznesení 
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5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Komárno 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č. o spôsobe náhradného 

zásobovania s vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na 
území mesta Komárno  

7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach  
8. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
9. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu  
10. Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej 

budovy Novej pevnosti v Komárne"  
11. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 1. 

marca 2014 do 31.decembra 2014  
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č…./2014 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných mestom 
13. Návrh na voľbu prísediacich pre okresný súd  
14. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
15. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií v 

podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2013  
16. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
17. Doplňujúca správa k správe hlavného kontrolóra č. 10/ÚHK/2013  
18. Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste 

Komárno 
19. Žiadosť a návrhy v bytových veciach 
20. Žiadosť a návrhy v sociálnych veciach 
21. KOMVaK, a.s. - aktuálny stav prevádzkovaného infraštruktúrneho vodárenského 

majetku  
22. CALOR, s.r.o. - prenájom nebytový priestorov a hnuteľného majetku  
23. Správa komisie na vyhodnotenie OVS o výsledku na predaj majetku vo vlastníctve 

mesta  
24. Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti  
25. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné 

obdobie 2014-2018  
26. Rôzne 
27. Záver 

 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
 
Andruskó –  ďakujem pekne vážený pán primátor. Važené zastupiteľstvo! Pozrel som 
v materiály, že už v decembri bola vyplatená suma za štúdiu, ktorú pripravila daná firma 
o zjednotení a prerobení športovej haly a kúpaliska. Povedal som už aj na rade, veľmi ma to 
ruší, že tento materiál už 2 mesiace leží tu na úrade, a väčšina poslancov sa informuje z tlače 
o tom, že tá štúdia je už hotová. Prosím pracovníkov úradu, že keď sa nabudúce pripraví takýto 
dôležitý materiál, tak nech nám to pošlú včas. To CDčko by sme nemali obdržať tento týžden, 
ale už pred mesiacom. Je to veľmi nepríjemné, keď ma občania zastavia na ulici s tým, že už to 
čítali v Delte a vedia o niečom, o čom ani poslanci ešte nevedia. Môžete sa pozrieť na 
internetovej stránke mesta, že cena projektu už bola zaplatená v decembri. Takže 
predpokladám, že vtedy odovzdali aj materiál tu na úrade, lebo len v tom prípade to môžu 
vyplatiť, že ten materiál prebrali od nich. V posledných týždňoch spôsobilo veľké znepokojenie, 
že z Nových Zámkov skúsia vysídliť problémových občanov, čo pravdepodobne sa im aj podarí. 
Objavili sa poplašné správy, že prídu pravdepodobne aj do Komárna. Tu by som chcel 
interpelovať pána viceprimátora Nováka, kto má na starosti tieto sociálne veci, že čo môže 
mesto robiť v takejto veci? Viem, že veľa asi nie, ale čo je ten minimálny krok, ktorý môže 
spraviť. Čítal som v tlači jeho vyhlásenie, uznám, že ak je tu súkromný podnikateľ, či súkromná 
nehnuteľnosť, tak vtedy mesto nemá šancu sa do toho vmiešať, ale napriek tomu, ak by sa to 
udialo, tak aký krok by vedelo mesto spraviť, ako by sme mohli ochrániť našich občanov? Mal 
by som ešte jednu interpeláciu týkajúcu sa finančných vecí. V posledných týždňoch sa pár krát 
stalo, že neprišli presne materiály, a veľa krát nám pošlú dodatočne v e-maily také materiály, 
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ktoré boli schválené na finančnej komisii. Ak dobre viem, menila sa osoba tajomníka komisie. 
Pravdepodobne táto zmena nebola až taká dobrá, lebo v uplynulých týždňoch sme dostali taký 
materiál minimálne 3-4 krát, ktorý nebol kompletný, a dodatočne nám posielali o týždeň celé 
poopravované  materiály. Asi preto sme dali zasadnutie rady na stredu, aby mali pracovníci vo 
štvrtok ešte dostatok času na prekontrolovanie materiálov, a aby nám vedeli poslať ešte 
v piatok. Predsa sa v poslednom čase stalo veľa krát, že materiál z finančnej komisie bol 
neúplný. Prosím do budúcna na to dávajme väčší pozor. 
Marek – áno, považujem tvoju poznámku o štúdiu za správnu. Odvtedy som sa nestretol 
s pánom poslancom Bačom, ale to nemení v podstate nič. Čo sa týka vysídlenia z Nových 
Zámkov, je to zaujímavé, že sa objavili aj u nás tieto poplašné správy. Okamžite sme 
kontaktovali úrad v Nových Zámkoch a zistili sme, že jednej 3 člennej rodine bola ponúknutá tá 
možnosť, aby prišli do Komárna. Napokon sem ani oni neprišli, takže môžeme konštatovať, že 
naozaj to boli len poplašné správy. Na tú tvoju otázku, že čo všetko by mohlo mesto v takom 
prípade robiť, poprosím pána viceprimátora Nováka ... 
Novák – ďakujem za slovo. Túto správu sme dostali v stredu poobede od pani redaktorky 
Drahuše Dobrovičovej, takže je to garantované, že sem prídu tí občania. V piatok sme 
kontaktovali majiteľa súkromnej nehnuteľnosti. Najväčší problém je však s článkami 20 a 21 
ústavy, ktoré hovoria o slobodnom pohybe a pobyte. Je to ťažká vec, aby sa s petíciami, alebo 
plotom dalo zabrániť tomu, aby sa niekto prisťahoval do mesta. Zákon o hlásení pobytu 
občanov hovorí, že v tom prípade, ak má niekto napísané do dokladov, že mesto Nové Zámky 
a požiada, aby sme mu to prepísali na Komárno, tak mi nevieme proti tomu nič spraviť. V tom 
prípade, že chce prenajať byt a chce sa nahlásiť na pobyt v tej súkromnej nehnuteľnosti, tak 
potrebuje k tomu súhlas majiteľa, a mesto v tom nevie zabrániť. Problémom je to, že majitelia 
ich vedia do 24 hodín vysídliť. Napriek tomu sme už postúpili určité kroky vlani. Od tích 
majiteľov, ktorí neplatia daň z nehnuteľnosti, začneme vymáhať od pohľadávky, a ak bude 
potrebné, tak nariadime aj exekúciu. Je to veľmi dôležité, aby aj verejnosť protestovala. Zrejmé 
je to, že ak sem príde 30-40 osôb s deťmi, tak to môže zničiť fungujúci sociálny systém mesta. 
Ako informáciu vám viem teraz povedať k tomu toľko. Ďakujem. 
Marek –  to čo si hovoril ohľadne finančnej komisie, to prešetríme. Nevedel som o tom, dobre že 
si to povedal. 
Glič – pán primátor chcel by som ťa interpelovať v takej veci, ktorá má súvislosť s bodom 10 
dnešného programu. Je to návrh na spolufinancovanie projektu "rekonštrukcia krovu a strechy 
kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne". Moja otázka znie, že či je už podpísaná platná 
zmluva medzi mestom a neziskovou organizáciou Stará pevnosť, a že či sa pripravujú nejaké 
rekonštrukčné práce v zmysle tejto zmluvy? Ďakujem! 
Marek – keď to bude v programe, tak to nie je interpelácia. Pán Gráfel chceš sa k tomu teraz 
vyjadriť, lebo je to v ďalšom bode, ale krátko ak môžeš... 
Gráfel – jedna vec, táto otázka priamo nesúvisí s tým projektom, ktorý teraz pripravujeme 
a žiadame o nenávratný finančný príspevok. Pokiaľ prenajíma nezisková organizácia Stará 
pevnosť v kasárenskej budove hocijaké priestory, tak oni čo obnovia je odpísateľné z ich 
nájomného. Takto je to v zmysle našich zásad o prenájme objektov v pevnostnom systéme. 
Pokiaľ získame na to tieto finančné prostriedky a následne by došlo k rekonštrukcii, tak túto 
realizáciu vykoná mesto, ako majiteľ, za určité finančné prostriedky. To už nie je odpísateľná 
položka v prípade prenájmu týchto priestorov.  
Jágerská –  ďakujem za slovo pán primátor. Chcela by som interpelovať pána primátora v 2 
veciach. Prvá moja interpelácia súvisí s tým, že ma znova vyhľadali občania. Cca. pred 3 rokmi 
na zasadnutí zastupiteľstva som upozornila úrad na to, že na konci ulice Mieru je pri garážoch 
umiestnená nádrž na použité oleje, v ktorom je cca. 3,5 m3. To znamená cca. 1,5 až 2 t 
použitého oleja. Môžete si to preveriť, vtedy pán primátor dal takú informáciu pre médiu, že to 
už vyprázdnili. Viacerí občania už reklamovali ohľadom tejto nádrže. Chcem Vám teraz 
oznámiť, že do dnešného dňa to nevyprázdnili. Chcem požiadať pána primátora, aby to 
prešetril, nakoľko táto látka je nebezbečná pre prostredie, a práve preto je potrebný jeho odvoz! 
Marek –  je tu pán Patus? Prosím ťa vieš mi niečo o tomto probléme povedať? 
Patus –  o vyprázdnení neviem. Nepamätám sa na to, že by sme povedali, že to bolo 
vyprázdnené. Toľko viem, že to používali majitelia tých garáží, a do dnešného dňa je to 
zamknuté na kľúč. Je to zakryté tak, že je to vodonepriepustné. Nepoznáme majiteľa tejto 
nádrže. Nepreniká z vonka nič, takže neohrozuje nič. Ale musíme konštatovať to, že odvoz 
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použitých olejov je veľmi drahý. Keď sa dobre pamätám, vtedy sme sa to pokúsili odviezť. Našli 
sme na odvoz aj firmu v Nových Zámkoch, ktorá by zabezpečila odvoz za cca. 18 000 korún. 
Zistíme momentálny stav, a uvidíme čo by sme s tým vedeli spraviť. 
Jágerská – kľúč, ktorý je od nádrže, už odovzdali dávno pánovi náčelníkovi mestkej polície. 
Prosím prešetriť túto záležitosť pánom primátorom. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, sa stala 
dnes. Dnes predpoludní boli 3 svadby, kde som bola sobášiaca. V sobášnej sieni bolo 17 
stupňov a 3. pár už nebol ochotný si dať dole kabáty. Prišla zodpovedná osoba, ktorá má na 
starosti kúrenie. Po 2. svadbe ma vyškolil, ako treba nastaviť termostat, aby kúrilo lepšie. 
Chcem, aby to bolo zapísané do zápisnice, a chcela by som dostať aj písomnú odpoveď, že akú 
sankciu dostane ten, ktorý si zanedbá svoju povinnosť a ďalej, že aké kroky vykoná mestský 
úrad v prospech toho, aby sa to už nikdy nezopakovalo? 
Marek –  prosím zastupujúceho prednostu, aby si to naznačil, zajtra si to preveríme a urobíme aj 
potrebné kroky. Ale môžeš odpovedať aj teraz ...  
Gráfel – prosím o prepáčenie od pani poslankyne, toto je aj moja vec, takže určite urobím 
potrebné kroky.  
Bende st. – aj ja som sa chystal s otázkou od občanov na pána primátora a prednostu. 
V poslednej dobe sme mali viaceré podujatia, týkajúce sa Lehára. Viacerí občania ma zastavili 
s tým, že je to pekné, že máme toľko podujatí na pamiatku Lehára, ale bolo by potrebné ísť si 
pozrieť aj historicky chránené hroby do cintorína, lebo bolo by potrebné sa zaoberať aj s nimi. 
Ja som išiel do cintorína, aj som si tie hroby pozrel, a naozaj sú v kritickom stave. Je tu u mňa 
zoznam všetkých hránených hrobov, a vzhľadom na to, že teraz musia vykonať viacej roboty aj 
nezamestnaní občania v meste, aj turisti vyhľadávajú dosť často tieto hroby, tak by som chcel 
požiadať pána primátora, že by sme mali na to upriamiť väčšiu pozornosť, a aspoň ročne, keď 
majú výročie, alebo nejakú inú pamiatku, tak by bolo potrebné upraviť tieto historicky chránené 
hroby. Pomocou TIK by sme sa mali zaoberať aj s tým, či nie sú náhodou k jednotlivým hrobom 
živí blízky príbuzní. Lebo potom aj oni by mohli tieto hroby dať do poriadku, a taktiež dbať na to, 
aby boli v poriadku vždy. To je potom ich povinnosť. Ďakujem pekne! 
Marek – poprosím pani Ing. Sebı, ona má to na starosti... 
Sebı – áno, to naozaj patrí k nám. Ročne 2-3x idú nezamestnaní von z hradu, ktorí pracujú 
inak vo vnútri. Na jar, čo bude pomaličky aj aktuálne, idú von na veľké upratovanie, potom zvykli 
ísť začiatkom leta a ešte pred sviatkom zosnulých. Takže vtedy si dajú do poriadku tie hroby, 
ide len o plietie a čistenie. Na náhrobky ešte neprišiel rad, ale už sme vyčistili zopár 
pamätníkov, napr. pamätník prvej svetovej vojny. Presne o tomto sme hovorili s pánom 
poslancom. Poprosíme na to pracovníkov TIK, aby skúsili vyhľadať ešte žijúcich blízkych 
príbuzných. Práve preto je tu táto zdvojenosť. Jedná sa tu o chránené hroby, a možno práve nie 
na nás padá zodpovednosť ohľadom  čistenia hrobov, keď sú ešte žijúci blízky príbuzní. Teda 
chránenosť znamená to, že nakoľko sa jedná o chránené hroby, tak ich nemožno odstrániť 
z cintorína. V tom prípade, keď má zosnulý žijúceho blízkeho príbuzného, tak je ich morálna aj 
hmotná povinnosť, aby hroby udržiavali v poriadku. Teraz máme na vyčistenie pracovnú silu, 
a poprípade môžeme požiadať pána Máczu, aby nám pomohol pri vypátraní potomkov. 
Momentálne ešte konkrétne nevieme, ako to vyriešime, lebo je možné, že príbuzní už nežije 
v Komárne, ale niekde mimo. Bude to zdĺhavé, ale pustíme sa do toho. Ďakujem. 
Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor. Mám 2 interpelácie. Prvá je, že prečo nezvoláva 
častejšie pán pimátor zasadnutie zastupiteľstva? Na každom zasadnutí tu odznie, že „nemáme 
čas“, „ponáhľajme sa“, „rýchlo prediskutujme niečo“, pričom sú tu vážne témy, ako napr., že čo 
by sme mohli spraviť s kúpaliskom. Keď dobre viem, tak skončí aj mandát hlavného kontrolóra a 
mali by sme zvoliť nového. Zdá sa mi, že už aj s tým sme vypršali. Keď sa už dostaneme 
k bodu Rôzne, je už o desiatej večer. V tom bode by sme mohli voľnejšie diskutovať 
o niektorých záležitostiach, ale vtedy už polovica poslancov berie za zlé, ak sa niekto prihlási do 
diskusie. Nechápem to veľmi, že keď dostávame mesačne výplatu, tak prečo sa nevieme 
častejšie stretávať, a nemuseli by sme tu sedieť 12-14 hodín, ale stačilo by nám napr. 8 hodín. 
Na to by som chcel dostať odpoveď. Druhú moju interpeláciu by som adresoval pánovi 
viceprimátorovi. Aj na minulom zasadnutí som interpeloval v tejto veci, kde som žiadal aj 
písomnú odpoveď, ale do dnešného dňa som to bohužial neobdržal. Týka sa to dvojjazyčných 
oznámení, v súvislosti s poplatkami a daňami. S veľkou radosťou som počul, že sa už chystajú 
iniciatívy, keďže sa stal veľký pokrok v organizácii Pro Civis. Tu v Komárne sa však predsa 
musím obávať kvôli tomu, že tie oznámenia budú vyposlané znova zle, a znova nedodržíme 
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platné uznesenie, ktoré sme schválili pred rokom a pol. Chcem poprosiť, aby všetko vykonanali 
v tejto veci, a aby nás informovali o tom, čo sa v tejto veci deje. Prosím, aby nás upokojili, že tie 
oznámenia, ktoré vypošlú budú naozaj dvojjazyčné, ako sme to chceli, a ako to schválilo aj 
zastupiteľstvo. Ďakujem pekne! 
Marek – ďakujem. Na tvoju prvú otázku, prečo nie sú častejšie zvolané zasadnutia len toľko, že 
cca. v každom 6.-7. týždni je zastupiteľstvo. To, aby sme mali častejšie zasadnutie, je vylúčené. 
Ak berieme to, že každý materiál musíme pripraviť, materiály musia ísť potom do komisií atď., 
tak nič iné by sme nerobili, len by sme sa neustále chystali na zastupiteľstvo. Možno, že máš 
takú predstavu, že by sme sa stretávali v každom mesiaci, ale to nevieme zrealizovať. Bolo také 
obdobie, kedy sme sa to pokúsili zorganizovať, ale vtedy sme nestíhali dostatočne pripraviť tie 
materiály. Čo sa týka tých dvojjazyčných oznámení, v súvislosti s poplatkami a daňami prosím 
odpoveď od pána viceprimátora. 
Novák – je to v procese, minule sme ti odpovedali ústne. Akú odpoveď chceš ešte? Je to 
pripravené, ja za to nezodpovedám, túto odpoveď ti viem dať. Dúfam, že budeš spokojný. Bolo 
tu rozhodnutie zastupiteľstva, mali sme na to vyčlenené aj financie, takže naozaj nebráni nič 
tomu, aby sa to pripravilo dvojjazyčne. 
Marek – ak dobre viem, tie oznámenia vyjdú cca. v polovici marca. Dvojjazyčné oznámenia sú 
už hotové, momentálne ich prekontrolujú, aby nebola v nich nejaká chyba a potom budú 
rozposlané.  Nevidím v tom žiadny problém. 
Keszegh – nechápem prečo sa mi vysmieva pán viceprimátor. V minulom roku im to bohužiaľ 
nevyšlo, síce aj vtedy nám to bolo sľúbené. Bol by som veľmi rád, keby ste mi odpovedali na 
moju interpeláciu písomne, ako to bolo požadované. Napriek tomu sa mi ešte on vysmieva. 
Považujem to za veľmi čudné. Budem sa veľmi tešiť, ak sa to zrealizuje, ale prosím pána 
viceprimátora, aby sa mi po minuloročných zlých skúsenostiach ešte nevysmieval. Ďakujem, 
ale neakceptujem takúto odpoveď!  
Cúth – ďakujem za slovo pán primátor! Moju prvú interpeláciu už v podstate pán poslanec 
Andruskó povedal. Ja by som chcel vyjadriť svoje znepokojenie. Týka sa to okrsku č. 2, kde 
spolu s pani poslankyňou Jágerskou zastupujeme stranu Most-Híd. Chcel by som Vám 
povedať, že od roku 2010 robí čoraz väčšie problémy otázka rómov, a reportáž v televízii 
Markíza ešte túto situáciu zhoršila. Moju otázku by som aj tak položil, síce som už dostal na to 
z časti odpoveď, že či mesto plánuje nejaké konkrétne kroky na vyriešenie tejto otázky. Moja 
druhá otázka znie, že keď áno, tak aké? Druhá moja interpelácia sa týka bývalého ruského 
domu. Už som sa na to spýtal aj pred tým, že či už prišli peniaze na účet mesta? Pri prevedení 
majetku sa vynorí tá otázka, že či bola táto nehnuteľnosť zbavená ťarchy, a keď áno, tak kedy? 
Chcel by som ešte k tomu dodať toľko, že v tom prípade, ak by som nedostal slovo naspäť, 
každopádne prosím na to písomnú odpoveď. Ďakujem pekne!  
Marek – viac ako pred rokom sme už tak isto mali problémy s rómskymi občanmi, nakoľko sú 
také nehnuteľnosti, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Práve jeden z tých súkromníkov, 
s ktorým sme mali najväčší problém je pán Bočkov, ktorý žije v Maďarsku, a má nehnuteľnosť 
na ulici sústružníckej. Minulý rok sme s ním rokovali o tom, že keď nahlási rómskych občanov 
bez súhlasu mesta, tak ho budeme musieť pokutovať, a urobíme všetko preto, aby sa to 
nabudúce nestalo. Odvtedy sa pán drží tej dohody, lebo pochopil, že ho budeme pokutovať, 
akonáhle preruší našu dohodu. Viac ako rok pravidelne chodia tadiaľ policajné hliadky, každý 
pondelok dostávam o tom aj záznam. Tieto hliadky neboli zrušené, keďže do dnešného dňa tam 
bývajú aj problémoví občania. Možno, že vieš aj o tom, že bol rozšírený kamerový systém. 
Teraz už vidíme väčšiu lokalitu, a tak sa zvýšila aj bezpečnosť. V súvislosti s bývalým ruským 
domom len toľko, že už o tom rokujú právnici, keďže sme od nich ešte stále neobdržali peniaze. 
Minulý týždeň sme im poslali poslednú výzvu, ktorú neprevzali. Momentálne viem k tomuto 
dodať len toľko. 
Hortai – k častejším zvolaním zasadnutí zastupiteľstva len toľko, že zákon hovorí nasledovné: 
„obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby...“. Takže ja sa plne stotožňujem s tým, čo 
naznačil pán Keszegh. Také zdôvodnenie, že preto sú menej krát zvolané zasadnutia, aby úrad 
stíhal lepšie pripraviť materiály neviem akceptovať, keďže to nepotvrdzuje realita. Realita 
nepotvrdzuje ani to, aby sme mali radu v stredu, keďže ďalšie materiály k tomu stále pribúdajú, 
a ani kvalita pripravených materiálov nenaznačuje to, že je to v prospech materiálov. Takže ja 
navrhujem, aby materiály nachystané na prerokovanie boli prispôsobené k zasadnutiu 
zasupiteľstva, ktoré by boli podľa potreby zvolané častejšie. Druhá vec k čomu by som ešte 
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chcela niečo dodať, je riadenie zasadnutia. Pán primátor v úvode povedal, že bude veľmi prísne 
dodržiavať rokovací poriadok, aby sme stíhali prebrať materiály, okrem iného nedovolí faktické 
poznámky na faktické poznámky, keď to nebude oprávnené. Pán viceprimátor nám oznámil, že 
nie je zodpovedný za danú otázku, popritom poúča pána poslanca, k čomu mu pán primátor dá 
aj možnosť. Avšak, na čo má poslanec právo, aby po svojej interpelácii mohol zareagovať, či 
bol spokojný s odpoveďou alebo nie, k tomu už nedá možnosť. Navrhujem preštudovať 
rokovací poriadok, a dôslednejšie ho dodržiavať. Moja pôvodná interpelácia je o volejbalovej 
hale, kde sa nachádza aj lezecká stena, ktorú prevádzkuje Comorra Servis. Lezecká stena sa 
postavila vo volejbalovej hale za nasledovaniahodnou iniciatívou občanou, so schválením 
mestského zastupiteľstva, ako aj spoločnou investíciou mesta a nasledovaniahodným vzorom 
Klubu Previs, ako aj využitím financií z projektov a za pomoci občanov. Zástupca klubu 
opakovane ústne, ale aj písomne informoval vedenie mesta, pána riaditeľa Comorra Servisu, 
poslancov a na predchádzajúcom zasadnutí tu odznel jeden prísľub, že nájdu riešenie na 
prevádzkovanie lezeckej steny. Moja interpelácia je adresovaná na pána primátora. Mesto ako 
vlastník uzatvorilo zmluvu, teda záväzky zaväzujú mesto, za mesto to podpísal pán primátor, 
ako štatutárny zástupca, a preto smeruje moja interpelácia práve k nemu, že čo všetko urobil za 
to, aby toto športové zariadenie, ktoré slúži pre obyvateľov mesta mohlo fungovať? Ďakujem. 
Na moju interpeláciu by som prosila ústnu aj písomnú odpoveď. Chcela by som naznačiť, že na 
moje predošlé interpelácie som ešte nedostala odpoveď. Prosím aj to nahradiť. Ďakujem. 
Marek – rokovali sme s Klubom Previs. Bol som v kontakte s pánom riaditeľom z Comorra 
Servisu, a pravdupovediac teraz som o tom nerokoval. Tento týždeň som dostal od nich správu, 
a myslel som si, že oni tam vedia fungovať. Prišiel taký dokument, že rozviazali zmluvu 
s Comorra Servisom, lebo naposledy keď tam mali vypožičanú miestnosť, tak teplota miestnosti 
bola okolo 12-13 Co. Je tu teraz aj pán riaditeľ, chcem sa ho spýtať, že čo nám vie o tomto 
povedať, lebo túto situáciu musíme nejak vyriešiť. 
Nagy – vážený pán primátor! K tomu viem dodať len toľko, že v roku 2012 sme na kúrenie 
vyplatili 32 tis. eur, keďže táto budova bola v užívaní v celom roku len 307 hodín. Minulý rok to 
užívali až 322 hodín, a na kúrenie sme vyplatili ďalších 21 tis. eur. Ak oni chcú, aby bolo aspoň 
tých 14-15 stupňov, tak by sme tam museli kúriť non-stop. Takže len vtedy je tam kúrené, keď 
je tá budova využívaná. Neoplatí sa tam kúriť non-stop. Ďakujem pekne! 
Marek – keďže je reč o športovom klube, tak to patrí k pánovi Weszelovszkému. Prosím ťa 
informuj zastupiteľstvo o tom, čo si už aj mne hovoril. 
Weszelovszky – ďakujem za slovo. Na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
ctené zatupiteľstvo schválilo jedno uznesenie. V tomto uznesení bola reč o lezeckej stene, ktorá 
je umiestnená vo volejbalovej hale, a obsahuje nejaké alternatívne návrhy na riešenie. Táto 
komisia zasadala v utorok a po 2 hod. rokovania navrhla jeden návrh na uznesenie, ktorý 
dostanete aj Vy pri bode Rôzne. Budem to predkladať ja, alebo niektorý člen komisie. Je to 
pripravené, treba to len rozdať. 
Marek – poprosím ťa, bude potrebné na to odpovedať aj písomne. Toto prešetríme, treba na to 
nájsť nejaké riešenie, lebo sa snažíme každopádne podporovať šport. Chceli by sme 
podporovať všetky športové kluby, preto tam chodia Komárňania, aby vedeli športovať, musíme 
to nejako vyriešiť. 
Hortai – keď chceme niečo vyriešiť, tak to vyriešime, a keď nechceme riešiť, tak určíme na to 
komisiu. Ja prosím riešenie od pána primátora. Ďakujem pekne.  
Gajdáč – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni 
poslanci. Koncom roka 2013 sme prijali uznesenie 1364/2013, v ktorom sme schválil 20 tis. eur 
na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dvoch ústredných bazénov 
kúpaliska. Prijali sme to s tým, že táto projektová dokumentácia bude vypracovaná do konca 
kalendárneho roka, a potom samozrejme sa rozhodne o ďalšom postupe. Ja nechcem tu 
rozvíjať dôležitosť toho. Jedná sa o rekonštrukciu bazénov, nie o zakrytie. Len o prvú etapu, 
rekonštrukciu bazénov , ktoré už X krát boli prezentované, že sú v dezolátnom stave a každú 
chvíľu hrozí to, že nebudú prevádzkyschopné. Ja pevne verím, že tie bazény vydržia ešte túto 
sezónu, a či vydržia ešte aj ďalšiu to je veľký otáznik. To sme už dosť detailne rozoberali. Nie je 
to naozaj moja osobná iniciatíva, myslím si tým, že sme to väčšina schválili sme si uvedomili 
vážnosť situácie a nejedná sa tu o šport. Jedná sa na 99% o našich občanov, o ich komfort na 
kúpalisku, jedná sa o rozvoj cestovného ruchu. Toto by som chcel veľmi zdôrazniť. Hovorím to 
preto, že keď som sa informoval, dostal som informáciu, že áno už bolo začaté verejné 
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obstarávanie na tento projekt, a teraz na mestskej rade som dostal informáciu, že toto verejné 
obstarávanie je zastavené, pretože nie je finančné krytie. Toto sa stalo tak, že my sme to 
odsúhlasili a samozrejme môže byť odsúhlasený zámer bez finančného krytia, ale toto nebol 
zámer. Nikto neodsledoval, že kde je na to finančné krytie, tak ako sa to už X krát stalo, niekto 
niečo navrhol, schválili sme v poriadku, ale aj finančné krytie. Tu nie je. Ja si myslím, že toto je 
naozaj vážna vec, ktorá sa týka veľkej väčšiny občanov a hasíme v poslednej chvíli veľa 
záležitosti, toto by sme mohli začať riesiť trošilinka, to nie je v predstihu, je to tiež na poslednú 
chvíľu, ale ešte úplne nehorí, a furt niekde to skĺzne. Ja by som interpeloval na to, vytvorme 
nejaký mechanizmus, aby sa toto na zastupiteľstve stať nemohlo do budúcna. Ďakujem! 
Marek – ďakujem, plne súhlasím s tebou. Ja by som chcel, aby sa to urobilo. Bolo mi 
povedané, že nie sú na to dané investície, a nemám právo z toho hľadiska riešiť. To som mal 
zviazané ruky, takže ja som bol tiež ten, ktorý podporoval, aby sa to urobilo, aby ten projekt bol 
urobený. Preto sa to aj schválilo na tom zasadnutí, aby 1 a pol mesiac na to bolo. Keď sme 
preberali rozpočet, môžeš si to pamätať, že bol návrh. Rozpočet sa prijal, ale investície 
schválené neboli, bolo to tu schválené, preto sa nemohlo to uskutočniť. Je mi to ľúto, lebo ja 
toto najradšej bol, keby sa to urobilo. To, že sa to neurobilo, tak to nebolo v mojich 
kompetenciách, aby som to mohol nejako ináč zariadiť. Dneska bude akurát prebiehať ten 
proces, budeme tu schvalovať ďalšiu časť financií. Ale nazoaj ja plne súhlasím s tebou. 
 

 
O 13:54 hod. prišla pani poslanky ňa PaedDr. Héder. 
 
K bodu číslo 3 Ur čenie termínu mimoriadneho zasadnutia MZ – poslaneck ý návrh PhDr. 
Juraja Ba ču  
Predkladateľ: PhDr. Juraj Bača, poslanec 
 
Bača – môj návrh je, aby sme sa stretli o 3 týždne 13. marca 2014 o 15:00 hod. 
Glič – ja k tomuto bodu keď budeme o tom hlasovať žiadam, aby na toto rokovanie bola 
predložená poslancom informácia o všetkých doteraz realizovaných projektoch týkajúcich sa 
rozvoja kúpaliska, budovania krytej plavárni, resp. zimného štadióna. Žiadam to preto, aby sme 
transparentne vedeli pristúpiť k riešeniu tohto problému. Ďakujem. 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/: 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 návrh je prijatý (č. uznesenia 1483/2014) 
 
 
K bodu číslo 4 Kontrola plnenia uznesení  
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a vedúci odboru školstva 
a kultúry  
 
/Výsledok hlasovania č. 7/: - anulované z technických dôvodov  
 
/Výsledok hlasovania č. 8/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :10 
Proti  :0 
Zdržal sa :11 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1484/2014)  
 
návrh na uznesenie – zrušuje uznesenia – materiál s tiahnutý z rokovania! 
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/Výsledok hlasovania č. 9/: 
návrh na uznesenie – zmena v uznesení 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1485/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/: 
návrh na uznesenie – zmena v uznesení 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1486/2014) 
 
 
K bodu číslo 5 Návrh na vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra Mesta Komárno  
Predkladateľ: MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
Marek –  dňa 2. apríla 2014 navrhujem zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde by sme 
prerokovali voľbu nového kontrolóra. 
Andruskó –  chcel by som predkladať pozmeňujúci návrh – tu v uznesení vidíme 4 body 
(A,B,C,C) tuším, že ten štvrtý bod C by mal byť bod D, a ja by som mal návrh na bod E. Keďže 
zastupiteľstvo rozhoduje podľa zákona o osobu budúceho hlavného kontrolóra. Chcel by som, 
aby sme navrhli 3 člennú komisiu, ktorá by mala za úlohu otváranie obálok a prekontrolovanie, 
či uchádzači spľnajú požadované kritériá. Ďalej navrhujem zloženie komisie, a to tak, že 
z každej frakcie jednu osobu. Ja z frakcii Híd navrhujem JUDr. Évu Hortai, ako za predsedu 
komisie. Prosím kolegov, aby navrhli 1-1 osobu z ostatných frakcií.  
Szabó –  v uznesení v bode B, kde je určené spôsob hlasovania, ja navrhujem, aby bolo tajné 
hlasovanie.  
Marek –  prosím navrhnúť členov komisie:   

� JUDr. Mária Kanthová  
� PaedDr. Štefan Bende 

 
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
pozmeňujúci návrh – Mgr. Andruskó - komisia 
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 12/: 
pozmeňujúci návrh – Ing. Szabó – tajné hlasovanie 
Za  :18 
Proti  :2 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/: 
návrh na uznesenie s doplnkami 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
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Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1487/2014) 
 
 
K bodu číslo 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta K omárna č. o spôsobe 
náhradného zásobovania s vodou a odvádzania odpadov ých vôd a zneškod ňovaní 
obsahu žúmp na území mesta Komárno  
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta 
 
Návrh VZN bol dňa 03.02.2014 vyvesený na úradnej tabuli mesta a súčasne zverejnený na 
webovej stránke mesta. K návrhu VZN do 14.02.2014 v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neboli uplatnené žiadne pripomienky.  
Na prijatie návrhu VZN je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/: 
návrh na schválenie VZN  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 VZN je prijatý    (VZN č. 01/2014) 
 
 
K bodu číslo 7 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach   
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora 
 

1. TE-1739/2014 Návrh na podpísanie dohody o vypl ňovacom práve k blankozmenke 
na zabezpečenie kontokorentného úveru na rok 2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 15/: 
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1488/2014) 
 
 

2. TE-1747/2014 Návrh na prolongáciu investi čného úveru od VÚB, a.s 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/: 
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1489/2014) 
 
 

 3.  TE-1727/2014 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v  roku 
2013 - informatívna správa 

 
/Výsledok hlasovania č. 17/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
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Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1490/2014) 
 
 

4. TE-1728/2014 Pohľadávky a záväzky medzi Mestom Komárno a spolo čnos ťou 
KOMVAK a.s. k 31.12.2013 

 
Szabó – treba opraviť názov tabuľky, keďže je to Stav pohľadávok voči mesta, a nie 
vysporiadanie pohľadávok, treba to opraviť! Ďalej vidím chybu aj v návrhu na uznesení, v bode 
A/ berie na vedomie stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013 – navrhujem doplniť dátum! 
Ďalej bod D hovorí o tom, že tie pohľadávky a záväzky budú riešené formou splatkového 
kalendára, čo ja považujem za nemožné.  
Cséplı – ja ešte stále vidím chybu v uznesení, podľa môjho názoru teraz je reč len o záväzkov, 
a nie o pohľadávkov. Keď hovoríme o pohľadávkách, tak by tam mali byť pohľadávky aj z našej 
strany.  
Marek – podľa môjho názoru by sme tento materiál mali stiahnúť z rokovania... 
Szabó –  sťahujem materiál z rokovania! 
 
Materiál stiahnutý z rokovania.  
 
 

5. TE-1713/2014 Správa o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií k 
31.12.2013 - informatívny materiál 

 
/Výsledok hlasovania č. 18/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :8 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je prijatý (č. uznesenia 1491/2014) 
 

 
6. TE-1710/2014 Návrh rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2014 – 

2016 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/: 
návrh na uznesenie  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je prijatý (č. uznesenia 1492/2014) 
 
 

7. TE-1711/2014 Návrh rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 
2014 – 2016 

 
/Výsledok hlasovania č. 20/: 
návrh na uznesenie  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je prijatý (č. uznesenia 1493/2014) 
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8. TE-1712/2014 Návrh rozpo čtu COMORRA SERVIS na roky 2014 – 2016 
 
Szabó –  prosím pána riaditeľa pripraviť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 
plán plnenia rozpočtu, aby sme mali lepší prehľad. 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/: 
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1494/2014) 
 
 

     9. TE-1765/2014 Žiados ť o prolongáciu úveru v OTP /COM-Média/   

 
/Výsledok hlasovania č. 22/: 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1495/2014) 
 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek o 16:04 hodine nar iadil 10-15 minútovú prestávku.  
 
Pokračovanie o 16:26 hodine.  
 
 

10. TE-1763/2014 Návrh rozpisu kapitálových výdavko v Programového rozpo čtu na 
rok  2014 

 
Varga – ak dobre viem tak na bod č. 12 budeme zvlášť hlasovať, takže teraz by som mal 
pripomienku k bodu č. 8. Tak je to, ako sme sa včera dohodli, že ZŠ na Ul. práce, jókaiho a 
rozmaringová dostanú 70 000 eur, MŠ Eötvösa č.48 a č.64 dostanú 25 000 eur, MŠ Kapitánová 
10 000 eur. Problém je len s MŠ na Ul. Kacza bolo im navrhnuté 15 000 eur, ale teraz v tabuľke 
vidím len 10 000 eur. Ak to spočítame, nedostaneme požadovanú sumu, chýba nám k tomu 
5 000 eur. Ďalej navrhujem doplniť MŠ na Ul. Kacza číslo 33, keďže v tej ulici sú dve materské 
školy, len aby to bolo jednoznačné, že o ktorej MŠ sa jedná. K bodu 12 – podľa mňa nie je 
dobrý nápad vyplatiť 200 000 eur na jednu ulicu, však aj táto suma by nestačila na 
rekonštrukciu celej ulici, preto navrhujeme v mene frakcii Híd, že tá suma, aby bola rozdelená 
na viaceré menšie časti. Navrhujeme pozmeňujúci návrh strany Híd, že z tejto sumy aby bol 
vyčlenený 40 000 eur na rozšírenie parkovísk na Palatínovej ul., ďalej 20 000 eur na 
vybudovanie kontajnerového stanovšťa na Dunajskom nábr. 24-38, ďalej na vytvorenie 
parkovacích miest (z makadámu) na sídl. Bašty, okrem toho ešte na rekonštrukciu hygienických 
zariadení v MsKS, ktoré sú v dezolátnom stave 30 000 eur. Ďakujem. 
Gajdáč – ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som len ku kolegovi Vargovi jedno, že áno bolo 
tam povedané, že 30 000 eur, my sme potom konzultovali niektoré veci ešte a ja si myslím, že 
korektné by bolo, keby Most-Híd mal 80 000 eur, nezávislý 55 000 eur a SMK 45 000 eur, a na 
sociálne zariadenia v MsKS by sme dali 20 000 eur. Takže ja by som bol rád, keby sme sa 
potom dohodli, že nepôjde tam 30 tis, ale 20 tis. eur. Berme to tak, že je to naozaj široký 
konsenzus, nemusíme sa pretekať, myslím si, že s týmto 90% určite súhlasí. Ďakujem. 
Keszegh – aj v mojom obvode sú veci, ktoré by potrebovali finančnú pomoc, napr. obyvatelia 
mestskej časti Ďulov Dvor majú prosbu, aby sme tam vybudovali rekreačno-relaxačnú oblasť, 
pre nich navrhujem schváliť sumu vo výške 10 000 eur. Ďalej je tam Ulica práce, za ZŠ je cesta, 
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na ktorej sa nedá prejsť, ak prší. Navrhujem 5 000 eur na vypracovanie projektu. Ďalej 
navrhujem 20 000 eur na rekonštrukciu kotolne a  výmenu okien v kultúrnom dome Kava.  
Gajdáč – keď sa jedná o takejto časti rozpočtu tak nikdy to nejde bez nejakých nezhôd, tej 
zhode tu ťažko može dôjsť, pretože všetci vieme, že veľmi veľa oprávnených požiadaviek je. 
Tých finančných prostriedkov je nie veľa, preto nemôžme vyhovieť každému, len menšej časti 
občanov. Ja podporím v prvom kole návrh, aby sa to investovalo do ulice Priateľstva, pretože 
z tohto sa dá urobiť síce polovica existujúceho projektu, ale bolo by to funkčné pretože obchvat 
toho domu bolo urobený, a v podstate funkčnosť by bola riešená. Čiže by sa jednosmernila táto 
cesta. Pokiaľ by toto neprešlo, tak vtedy dôjde k tomu, že týchto 200 tis. sa preinvestuje po 
celom meste. Čo samozrejme tiež nie je zle riešenie, keďže tieto finančné prostriedky budú 
účelne preinvestované. V tom prípade za skupinu piatich nezávislých navrhujem nasledovné 
položky: na čiastočnú rekonštrukciu ul. Kapitánová v celkovej výške 15 000 eur, ďalej 
vypracovanie projektu na čiastočnú rekonštrukciu križovatky Komenského a Rákócziho za na 
projektovú dokumentáciu 3 000 eur, ďalej parkoviská pre osobné autá na II. sídlisku na 
Zváračskej 1-9 za 5 000 eur, kontajnerové stanovištia na Dvorskej a Zváračskej za 4 000 eur, 
kultŕny dom Kava – rekonštrukcia kotolne za 3 000 eur, Cintorínsky rad – pozdlž plota ZŠ 
Eötvösova, každí to pozná, je tam parkovisko oproti cintorínu, navrhujem vyznačenie parkovísk 
a oddelenie parkovísk od chodníka technickými prostriedkami, na toto navrhujeme 5 000 eur, 
a posledný návrh je finančná čiastka 20 000 eur na projekt na rekonštrukciu bazénov na 
kúpalisku. Takisto podporujeme spoločný návrh na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MsKS 
v tej hodnote 20 000 eur. Ďakujem.  
Szabó – keďže nám ostala suma vo výške 45 000 eur, navrhujem to rozdeliť nasledovne: 
25 000 eur dať na parkovacie plochy v medziblokovej lokalite na rozhraní ul. Budovateľská, E. 
B. Lukáča, Panoráma a ďalších 20 000 eur tiež na riešenie medziblokových komunikácii na ul. 
Košická. Pred hlasovaním by som chcel prosiť prestávku, aby mohli zasadnúť frakcie. 
Marek – tak teraz si dáme prestávku, a keď sa vrátime najprv budeme hlasovať o pôvodnom 
návrhu, že tých 200 000 eur ide na Ul. priateľstva, keď to neprejde tak potom to ideme rozdeliť. 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek o 18:03 hodine nar iadil 15-20 minútovú prestávku.  
Pokračovanie o 18:23 hodine.  
 
/Výsledok hlasovania č. 23/: 
návrh na uznesenie – alternatíva č.1 
Za  :10 
Proti  :0 
Zdržal sa :14 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 24/: 
pozmeňujúci návrh – Mgr. Keszegh 
Za  :4 
Proti  :1 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :13 
Prítomní :24 návrh nie je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 25/: 
pozmeňujúci návrh – k bode č. 12 – rozdeli ť medzi frakciami + MsKS 
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 26/: 
návrh na uznesenie  
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Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia1496/2014) 
 
 
K bodu číslo 8 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach  
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku 
 

1. TE-1587/2013 Fortissima Group s.r.o. - žiada o p renájom nebytového priestoru 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/: 
návrh na uznesenie - na schválenie je potrebná troj pätinová vä čšina všetkých poslancov  
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia1497 /2014) 
 
 

2. TE-1591/2013 Rodinné centrum Slunce n.o. - žiada  o prenájom budovy 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/: 
návrh na uznesenie – na schválenie je potrebná troj pätinová vä čšina všetkých poslancov 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1498/2014)  

 
3. TE-1638/2013 Attila Sárközi a manželka Silvia Sá rköziová - žiadajú o predaj 

novovytvorenej parcely 
 

Glič – predpokladám, že asi všetci budeme mať ten istý názor. Vieme, že je to parcela, ktorá 
susedí s parcelami, ktorým sme predali pozemok za 40% BDÚ. Ja navrhujem, aby sme im ten 
pozemok predali takisto, ako tým susedom na minulom zasadnutí.  
 
/Výsledok hlasovania č. 29/: 
pozmeňujúci návrh Ing. Gli ča za 40% z ceny BDÚ– na schválenie je potrebná troj pätinová 
väčšina všetkých poslancov   
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :5 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1499/2014) 

 
 
4. TE-1645/2013 Ján Horváth a manželka Júlia Horvát hová - žiadajú o predaj záhrady 

 
/Výsledok hlasovania č. 30/: 
návrh na uznesenie – na schválenie je potrebná troj pätinová vä čšina všetkých poslancov   
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1500/2014) 
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5. TE-1652/2013 Mesto Komárno, MADRIS s.r.o - preda j parcely 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/: 
návrh na uznesenie – na schválenie je potrebná troj pätinová vä čšina všetkých poslancov   
Za  :24 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1501/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/: 
návrh na uznesenie – na schválenie je potrebná troj pätinová vä čšina všetkých poslancov 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1502/2014) 
 
 

6. TE-1721/2014 Terézia Mácsodiová a spol. - žiadaj ú o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/: 
návrh na uznesenie  
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :7 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1503/2014) 
 
 

7. TE-1722/2014 Športový klub S.A.F. - Airsoft - ži ada o výpoži čku pozemkov 
 
Materiál stiahnutý z rokovania! 
 
 

8. TE-1723/2014 SIVA TRADE s.r.o. - žiada o uzatvor enie zmluvy o vecnom bremene 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/: 
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1504/2014) 
 
 

9. TE-1724/2014 Juraj Szilárd - žiada o predaj resp . prenájom parcely 
 
/Výsledok hlasovania č. 35/: 
návrh na uznesenie – alternativa č. 1 – schválenie je potrebná trojpätinová vä čšina 
všetkých poslancov 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1505/2014) 
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10. TE-1743/2014 NOE, s.r.o. - žiada o predaj parci el 
 
Gyırfy – navrhujem im to predať za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ. 
 
/Výsledok hlasovania č. 36/: 
pozmeňujúci návrh – Gy ırfy - kúpna cena pod ľa platnej BDÚ 
Za  :2 
Proti  :1 
Zdržal sa :20 
Nehlasoval :1  
Prítomní :24 návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1506/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/: 
návrh na uznesenie – kúpna cena vo výške všeobecnej  hodnoty pozemku 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1507/2014) 
 
 

11. TE-1756/2014 Okresný úrad Komárno - žiada o výp ožičku ve ľkej zasada čky 
 
/Výsledok hlasovania č. 38/: 
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1508/2014) 
 
 
K bodu číslo 9 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultú ry a športu  
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva a kultúry   
 

1. TE-1725/2014 Návrh rozpo čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na roky 2014-2016 

 
Szabó – chcem poprosiť, aby bolo doplnené do uznesenia aj v bode A, že rozpočet tvorí prílohu 
uznesenia. Ďakujem. 
 
/Výsledok hlasovania č. 39/: 
návrh na uznesenie – Eötvösova ul. 39 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1509/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/: 
návrh na uznesenie – Komenského ul. 3 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1510/2014) 
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/Výsledok hlasovania č. 41/: 
návrh na uznesenie – Ul. mieru 2 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1511/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 42/: 
návrh na uznesenie – Ul. pohrani čná 9 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1512/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 43/: 
návrh na uznesenie – Ul. práce 24 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1513/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 44/: 
návrh na uznesenie – Rozmarínová ul. 1 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1514/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 45/: 
návrh na uznesenie – ZUŠ, Letná ul. 12 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1515/2014) 
 
 

2. TE-1726/2014 Návrh na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 46/: 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1516/2014) 
 
 

3. TE-1764/2014 Návrh na zmenu rozpo čtu ZŠ Pohrani čná na rok 2014  
 
/Výsledok hlasovania č. 47/: 
návrh na uznesenie  
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Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1517/2014) 
 
 

4. TE-1734/2014 Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu mesta na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnos ť 

 
/Výsledok hlasovania č. 48/: 
návrh na uznesenie – pozme ňujúci návrh komisie  
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1518/2014) 
 
 

5. TE-1753/2014 Návrh na poskytnutie finan čnej dotácie z rozpo čtu mesta na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnos ť (odmietnutie žiadostí) 

 
/Výsledok hlasovania č. 49/: 
návrh na uznesenie – pozme ňujúci návrh komisie 
Za  :24 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1519/2014) 
 
 

6. TE-1735/2014 Žiadosti a návrhy na poskytnutie fi nančných dotácií na celoro čnú 
aktivitu športových klubov na rok 2014 z rozpo čtu Mesta Komárno 

 
Gajdáč – nie celkom sa stotožňujem s týmto rozdelením, ja si dovolím teraz dať jeden 
pozmeňujúci návrh k tomu. Plavecký oddiel Delta pridať 300 eur, a plavecký oddiel KomKo 
ubrať 300 eur. Myslím si, že toto by bolo lepšie rozdelenie. V podstate to nemení celkový 
rozpočet.  
 
/Výsledok hlasovania č. 50/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Gajdá ča 
Za  :6 
Proti  :0 
Zdržal sa :12 
Nehlasoval :6 
Prítomní :24 návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1520/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 51/: 
návrh na uznesenie – pozme ňujúci návrh komisie 
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1521/2014) 
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7. TE-1736/2014 Žiadosti a návrhy na poskytnutie fi nančných dotácií na jednorazovú 
aktivitu športových klubov na rok 2014 z rozpo čtu Mesta Komárno 

 
/Výsledok hlasovania č. 52/: 
návrh na uznesenie – pozme ňujúci návrh komisie 
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1522/2014) 
 
 

8.  TE-1768/2014 Žiadosti a návrhy na poskytnutie f inančných dotácií na jednorazovú 
aktivitu športových klubov na rok 2014 z rozpo čtu Mesta Komárno (odmietnutie 
žiadostí)   

 
/Výsledok hlasovania č. 53/: 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je prijatý (č. uznesenia 1523/2014) 
 
 
K bodu číslo 10 Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonš trukcia krovu a strechy 
kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne"   
Predkladateľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, vedúci odboru rozvoja 
 
Hortai –  prosím si to poznačiť do zápisnice, že nemôžeme preniesť zodpovednosť na pani 
riaditeľku za stav budovy. Musíme konštatovať, že tá budova je naďalej v majetku mesta.  
 
/Výsledok hlasovania č. 54/: 
návrh na uznesenie – o zruš. uzn. č. 1532/2009  
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1524/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 55/: 
návrh na uznesenie – k návrhu na spolufinancovanie projektu 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1525/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 56/: 
návrh na uznesenie – alternatíva č.1 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1526/2014) 
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/Výsledok hlasovania č. 57/: 
návrh na uznesenie – ruší bod C uznesenia č.1533/2009  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1527/2014) 
 
 
K bodu číslo 11 Návrh na zmenu v premávke mestskej autobuso vej dopravy v meste 
Komárno od 1. marca 2014 do 31.decembra 2014   
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, zástupca primátora 
 
/Výsledok hlasovania č. 58/: 
návrh na uznesenie – pozme ňujúci návrh komisie 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :9 
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1528/2014) 
 
 
K bodu číslo 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č…./2014 o 
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške ú hrad za sociálne služby 
poskytovaných mestom  
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
Návrh VZN bol dňa 04.02.2014 vyvesený na úradnej tabuli mesta a súčasne zverejnený na 
webovej stránke mesta. K návrhu VZN do 14.02.2014 v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neboli uplatnené žiadne pripomienky.  
Na prijatie návrhu VZN je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 
 
/Výsledok hlasovania č. 59: 
návrh na schválenie VZN  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :5 
Prítomní :23 VZN je prijatý (VZN č. 02/2014) 
 
 
Bende st. – každý dostal písomne návrh na uznesenie k návrhu na odvolanie na voľbu člena 
Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mestského zastupiteľstva v Komárne. Prosím 
ctené zastupiteľstvo hlasovať o tomto návrhu. 
 
/Výsledok hlasovania č. 60/: 
návrh na uznesenie – návrh na odvolanie a na vo ľbu nového člena komisie 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je prijatý (č. uznesenia 1529/2014) 
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K bodu číslo 13 Návrh na vo ľbu prísediacich pre okresný súd  
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
/Výsledok hlasovania č. 61/: 
návrh na uznesenie  
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1530/2014) 
 
 
Marek –  prosím Vás, ideme hlasovať o tom, že teraz končíme, a budeme pokračovať 
v zasadnutí budúci týždeň v utorok. 
 
/Výsledok hlasovania č. 62/: 
návrh na uznesenie – pokra čovanie budúci týžde ň v utorok o 15:00 hod. 
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :1 
Prítomní :18 návrh je prijatý (č. uznesenia 1531/2014) 
 
Marek -  každému prajem dobrú noc, budúci týždeň v utorok  o 15:00 hodine sa stretneme.  
 
 
O 21:38 hod. pán primátor prerušil zasadnutie mests kého zastupite ľstva. 
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35. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne konaného d ňa 25. februára 2014 – 
pokra čovania 35. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne konaného d ňa 20. 

februára 2013  
 
 
O 15:05 hodine pán primátor pokra čoval v 35. zasadnutí MZ.   
Marek – vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia! 35. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Komárne bolo zvolané na 20. februára 2014 – bolo prerušené a na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva sa rozhodlo, že pokračovanie zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa uskutoční dnes t. j. 25. februára 2014 o 15:00 hodine. Teraz pokračujme v tom 
predloženom programe, ktoré vám bolo odoslané. Dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Neprítomný – ospravedlnený:  JUDr. Mária Kanthová, PhDr. Juraj Bača, Mgr. Ondrej Gajdáč, 
Ing. Imrich Dubány, Mgr. György Batta, MUDr. Peter Tóth, MUDr. Zsolt Sebı. 
 
Zapisovateľ bol určený, takisto overovatelia.  
Za overovate ľov zápisnice  boli určení: Ing. Gabriel Dékány a JUDr. Štefan Bende. 
 
 
K bodu číslo 14 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie   
Predkaldateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
O 15:16 hod. prišla pani poslanky ňa JUDr. Mária Kanthová. 
 
Benyó – mám jeden návrh na uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada primátora 
mesta po ukončení nájomného vzťahu dňa 28.02.2014 s doterajším nájomcom Quintax s.r.o. 
Komárno, bez zbytočného odkladu vypísať verejnú obchodnú súťaž s uzavretím novej nájomnej 
zmluvy s víťazom verejnej obchodnej súťaže do 01. júna 2014.  
 
/Výsledok hlasovania č. 63/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1532/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 64/: 
návrh na uznesenie – návrh poslanca MUDr. Benyó 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :3 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1533/2014) 
 
 
K bodu číslo 15 Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania s ťažností a 
petícií v podmienkach samosprávy mesta Komárno za r ok 2013   
Predkaldateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
/Výsledok hlasovania č. 65/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
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Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1534/2014) 
 
 
K bodu číslo 16 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie   
Predkaldateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
Keszegh – chcel by som poprosiť ctené zastupiteľstvo, aby sme schválili návrh na uznesenie, 
v ktorom prosíme pána hlavného kontrolóra, aby vykonal šetrenie vo veci podpísania zmluvy so 
spoločnosťou Aktív Parking v roku 2006, či bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou Active 
s.r.o. v októbri 2006 bez schválenia mestského zastupiteľstva v súlade s platnými právnymi 
predpismi a s platnými zásadami hospodárenia mesta Komárno? Ďalej prosím prešetriť, že, či 
bolo podpísanie dodatku so spoločnosťou City Parking Group s.r.o. dňa 3.9.2013 bez 
schválenia mestského zastupiteľstva v súlade s platnými predpismi a s platnými zásadami 
hospodárenia mesta Komárno? 
 
/Výsledok hlasovania č. 66/: 
žiada o slovo Ing. Stubendek 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 67/: 
návrh poslanca Mgr. Keszegh  
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1535/2014)  
 
/Výsledok hlasovania č. 68/: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie 
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je prijatý (č. uznesenia 1536/2014) 
 
 
K bodu číslo 17 Dopl ňujúca správa k správe hlavného kontrolóra č. 10/ÚHK/2013  
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta 
 
Spolo čne predkladaný a prerokovaný s predchádzajúcim mate riálom. 
 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek o 18:48 hodine nar iadil 10-15 minútovú prestávku.  
 
Pokračovanie o 19:08 hodine.  
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K bodu číslo 18 Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v 
meste Komárno   
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta 
 
Novák  – ako predkladateľ mám taký návrh, že nech sa teraz prihlásia len tí, ktorí majú nejaký 
pozmeňujúci návrh, a potom si to prediskutujem s parkovacou spoločnosťou, keďže teraz nie sú 
prítomní. Na nasledujúce zasadnutie by som doniesol jeden komplexný materiál, ktorý bude 
obsahovať všetky tu odznejúce návrhy. A vtedy sa rozhodne zastupiteľstvo, teraz 
nerozhodujme. Ako predkladateľ sťahujem tento materiál z rokovania. 
 
Materiál stiahnutý z rokovania! 
 
 
K bodu číslo 19 Žiados ť a návrhy v bytových veciach  
Predkladateľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu  
 

1. TE-1714/2014 Aktualizovaný Zoznam žiadate ľov o prenájom bytu na rok 2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 69/: 
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1537/2014) 
 

2. TE-1716/2014 Výmena bytu v rámci bytového domu V eľký Har čáš 61- Čičová Eva 
 
/Výsledok hlasovania č. 70/: 
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1538/2014) 
 

3. TE-1720/2014 Pridelenie bytu s výnimkou - Farkas  Jozef 
 
/Výsledok hlasovania č. 71/: 
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1539/2014) 
 
 
K bodu číslo 20 Žiados ť a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 

1. TE-1717/2014 Židovská náboženská obec žiada o pr iznanie finan čnej dotácie 
 
/Výsledok hlasovania č. 72/: 
návrh na uznesenie –  
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
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Nehlasoval :2 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1540/2014) 
 
 
K bodu číslo 21 KOMVaK, a.s. - aktuálny stav prevádzkovanéh o infraštruktúrneho 
vodárenského majetku   
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku 
 
Materiál stiahnutý z rokovania! 
 
 
K bodu číslo 22 CALOR, s.r.o. - prenájom nebytový priestoro v a hnute ľného majetku   
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku 
 
Materiál stiahnutý z rokovania! 
 
 
K bodu číslo 23 Správa komisie na vyhodnotenie OVS o výsled ku na predaj majetku vo 
vlastníctve mesta  
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku 
 
/Výsledok hlasovania č. 73/: 
návrh na uznesenie  
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :4 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1541/2014) 
 
 
K bodu číslo 24 Správa odbornej komisie na vyhodnotenie pri ameho predaja 
nehnute ľnosti  
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy majetku 
 
/Výsledok hlasovania č. 74/: 
návrh na uznesenie  
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :17 návrh je prijatý (č. uznesenia 1542/2014) 
 
 
K bodu číslo 25 Návrh na ur čenie po čtu poslancov Mestského zastupite ľstva v Komárne 
na volebné obdobie 2014-2018   
Predkladateľ: MUDr. Zoltán Benyó, poslanec MZ 
 
Benyó –  v tom prípade, ak dostanem prísľub na to, že sa tento materiál dostane do programu 
ďalšieho zasadnutia, a to do prvých 5 bodov, tak teraz by som sťahoval tento materiál 
z rokovania. 
Marek –  nevieme to teraz sľúbiť, že do prvých 5 bodov ti to vieme zoradiť do programu, je tu 
veľa vážných vecí, ale do prvej polovice sa to určite zmestí, povedzme do tých 10 bodov... 
Benyó – tak potom sťahujem materiál z rokovania.  
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K bodu číslo 26 Petícia za vyhlásenie referenda o územnospr ávnom členení SR 
a vytvorenie Podunajskej župy so sídlom Komárno  
Predkladateľka: JUDr. Éva Hortai, poslankyňa 
 
/Výsledok hlasovania č. 75/: 
návrh na uznesenie   
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :14 návrh je prijatý (č. uznesenia 1543/2014) 
 
 
K bodu číslo 27 Rôzne  
 
Ipóth – jedná sa o dve zadné ihriská KFC. Jeden pozemok nepatrí ku KFC, a nastala aj zmena 
vlastníka. Moja otázka je tá, či vieme kto je novým vlastníkom a presne o aký veľký pozemok sa 
konkrétne jedná, pretože mesto a KFC mali určité spoločné prestavy. Veľmi ťažko sú takto 
realizovateľné, keď presne nevieme, kto je vlastníkom tohto pozemku. Neviem na koho by som 
sa v tejto veci mohol obrátiť o pomoc, lebo vyzerá to tak, že nevie o tom nikto nič. 
Kantha – majiteľom toho pozemku je Erba s.r.o., v rámci ktorej sú dvaja majitelia. 
Varga – na zasadnutí komisie životného prostredia odznel jeden návrh, ktorí doporučili schváliť 
aj členovia. Bol to návrh pani doktorky Rosinskej, ktorá navrhla, aby sme požiadali mestský 
úrad, že keď sa bude rokovať o predaji pozemkov, alebo keď niekto podá žiadosť na odpredaj 
pozemku, aby to predložili na prerokovanie pred komisiu životného prostredia, ktorá sa 
k odpredaju vyjadrí, aby sme potom vedeli mi vyjadriť k odpredaju takéhoto pozemku. 
Marek –  to čo bude potrebné, to mi aj odovzdáme. To však neznamená, že všetky žiadosti 
o odpredaj pozemkov predložíme na prerokovanie. Považujeme to za samozrejmé práve preto, 
lebo môžu byť podané žiadosti na skládky, ako aj žiadosti na uskladnenie tekutého zemného 
plynu. V týchto prípadoch si to aj vyžaduje, a práve preto to aj predložíme na prerokovanie pred 
komisiu životného prostredia. Táto žiadosť je samozrejmá aj oprávnená.  
 
 
K bodu číslo 28 Záver  
 
Marek –chcem sa všetkým poďakovať za účasť, prajem príjemné jarné prázdniny každému. 
 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárna o 20:33 u končil zasadnutie MZ.  
 
 
 
 
 
 
   ...............................................                       .......…………………………… 
    Ing. Gabriel Weszelovszky                         MUDr. Anton Marek 
    zastupujúci prednosta MsÚ             primátor mesta 
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Overovatelia 
 
 

          ....................................... 
 Ing. Gabriel Dékány  

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

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

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

 


