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Zápisnica z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne) konaného dňa 20. apríla 2017 
 

 

Naše číslo: 9982/3509/ZASKN/2017                                    Komárno, 20. apríla 2017 
 

 
 

ZÁPISNICA 
z 32. zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne) 

konaného d ňa 20. apríla 2017  
 
 
 
K bodu číslo 1 – Otvorenie  
 
32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne) o 14.03äň 
hod.  otvoril a viedol Ing. László Stubendek , primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná 
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných. 
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie : ospravedlnil sa Mgr. Ondrej Gajdáč, MUDr. 
Tibor Bastrnák, MUDr. Szilárd Ipóth, Ing. Ján Vetter, Ing. Peter Korpás, JUDr. Tamás Varga, 
Zsolt Feszty. Neskorší príchod ohlásil: Mgr. György Batta.  
 
 
L. Stubendek  – ..... pani JUDr. Margit Keszegh naznačila, že na zasadnutí vie byť prítomná 
len do 15.00 hod.. Keď má niekto ešte nejaké informácie, prosím zahlásiť. Pán poslanec 
Andruskó. 
I. Andruskó  – ..... ďakujem pán primátor. Chcel by som naznačiť, že o 14.15 hod. musím 
odísť, lebo mám robotu. Chcel by som, aby bolo uvedené v zápisnici, že sme sa na 
zasadnutí 06. apríla zhodli na tom, že najbližšie sa stretneme 18. mája. Aj to prosím uviesť 
do zápisnice, že toto zasadnutie bolo zvolané ako nové zasadnutie. Na základe Zákona 
o obecnom zriadení ak je zriadený orgán, napríklad ako rada, tak rada musí pred každým 
zasadnutím rokovať aj napriek tomu, že tieto materiály už prerokované boli. To, že pán 
viceprimátor manipuloval na minulom zasadnutí Návrh rozpisu kapitálových výdavkov.... Ja 
som svoj dnešný program nevedel preorganizovať. Ja budem musieť odísť. Pán primátor, ja 
do desiatich minút odídem. Prosím napísať do zápisnice, že nepovažujem za férovú vec toto 
dnešné zasadnutie, lebo pred dvoma týždňami bola dohoda, že kedy sa stretneme. Teda ja 
budem musieť teraz odísť a naznačilo to aj viacej mojich kolegov. Teda pán primátor teraz 
naznačujem, že musím odísť. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ..... keď má niekto ešte takýto zámer, tak prosím naznačte to, aby sme to 
vedeli napísať do zápisnice. Pán poslanec Béla Szabó.  
B. Szabó  – ..... ďakujem pekne za slovo. Nebudem opakovať to, čo už kolega Imre Andruskó 
povedal. Neviem súhlasiť s tým spôsobom, ako bolo zvolané toto zasadnutie MZ. Aj ja 
musím odísť, aj ja by som to  chcel naznačiť, z dôvodu iných pracovných povinností.    
L. Stubendek  – ..... ďakujem. Prosím tak isto uviesť to do zápisnice. Pán poslanec Glič.  
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K. Gli č – ..... prosím vás, ja by som k tomu len toľko chcel dodať, že vedenie mesta bolo 
predminulý týždeň na 31. zasadnutí na služobnej ceste v Budapešti a o hodinu neskôr 
začalo rokovanie. Ja som vtedy nereagoval, lebo som si myslel, že zastupiteľstvo ukončíme. 
Keď sme o hodinu neskôr začali tak som predpokladal, že do deviatej to zastupiteľstvo 
ukončíme. Aj keby sme ho ukončili, ale bolo mi povedané, že nech sa nerozčuľujem, pretože 
tie body, ktoré sa nedostali do programu sa prenesú do májového 32. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Takže to čo sa dnes deje to nesúvisí s tým, na čom sme sa my minule 
dohodli. A ja tiež som teraz zaneprázdnený, mám jedno rokovanie. Ja som prišiel, lebo som 
chcel byť disciplinovaný, ale žiaľ bohu nebudem tu môcť zostať.    
L. Stubendek  – ..... ďakujem. Prosím napísať to do zápisnice.  
D. Kovács  – ..... pán primátor. Tak podľa všetkého takto nemá veľmi význam tento príbeh. Aj 
teraz sme tu iba 13, keď ešte dvaja odídu, tak už bude naozaj koniec celého.  
I. Andruskó  – ..... prepáč pán primátor, ale ja som si nevedel preorganizovať svoj program. 
L. Stubendek  – ..... samozrejme, ja to akceptujem. Ďakujem, dovidenia. Prosím prezentujte 
sa. V poriadku. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení prítomný a hostia. Vzhľadom na to, 
že je prítomných celkovo 11 poslancov, ktorého počet nie je postačujúci na to, aby bolo MZ  
uznášaniaschopné. Preto túto dnešnú iniciatívu, zasadnutie uzatváram. 
 
 
K bodu číslo 2 – Záver 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno sa poďakoval prítomným za účasť, 
porozumenie, pozornosť a o 14.13 hod.  ukončil 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Komárne.  
 
 
 
...............................................................         ............................................................ 

   Mgr. Tomáš Fekete                       Ing. Lás zló Stubendek 
                 prednosta MsÚ                        primátor mesta 
 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou tejto zápisnice:  
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- prezenčná listina,  
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva, 
- zápisnica. 


