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Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 27. októbra 2016 (v mimoriadnom termíne)  

 

Naše číslo: 72495/55068/ZASKN2016                                      Komárno, 27. októbra 2016 
 

 
Zápisnica 

z 25. zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne, 
konaného (v mimoriadnom termíne) d ňa 27. októbra 2016  

 
 
K bodu číslo 1 – Otvorenie  
 
25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne) o 16.06 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 : MUDr. Zoltán Benyo, PaedDr. József Kiss 
Péntek, MUDr. Tibor Bastrnák, Ing. János Vetter a MUDr. Anton Marek. 
 
 
Ďalší prítomní :  - poverený prednosta úradu, 

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

 
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení 
rokovania prezentovali: 18. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovate ľov zápisnice : –  JUDr. Margit Keszegh , 

–  JUDr. Štefan Bende. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa:  0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 987/2016)  
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/Výsledok hlasovania č. 2/:  
návrh programu rokovania  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 988/2016) 
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie  
2. Návrh na podanie projektu "Cezhraničný turistický park" 
3. Návrh na podanie projektu "Integrovaná cykloturistická sieť PONS DANUBII" 
4. Žiadosť o predplatenie členského príspevku Pons Danubii za rok 2017 v roku 2016 
5. Informatívna správa o činnosti EZÚS Pons Danubii 2011-2016 
6. Záver 
 
 
K bodu číslo 2 – Návrh na podanie projektu "Cezhrani čný turistický park" – TE 
1023/2016 
Predkladate ľ: Zoltán Bara, riaditeľ EZÚS 
 
Dôvodová správa 
 

Podľa v súčasnosti spracovávanej projektovej dokumentácie sa plánujú nasledovné 
aktivity zahrnuté do projektu:  
- výstavba hracej zostavy v Komárne – turistickej atrakcie vo forme  pevnosti v Komárome 
(Csillagerőd).  

Plánované miesto- na pozemku mesta v parku Anglia, uprostred  tzv. „Detského 
parku “, na parc. č. 1830, k.ú. Komárno. s maximálnymi rozmermi 18,3x24,7 m, t.j.: 452,01 
m2, ktoré tvorí hracia zostava vo forme pôdorysu pevnosti, ďalej štvorec s gumovým 
povrchom (dopadová zóna) a napojenie na jestvujúci chodník.  
Táto zostava by tvorila  atraktívnu novú hlavnú dominantu v detskom parku v jeho strednej 
časti, s tým, že terajšie hračky by boli premiestnené do zatiaľ prázdnych priestorov v bočnej 
časti parku.  

Očakávaným výsledkom je vytvorenie novej, integrovanej turistickej atrakcie 
realizovanej v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom zvýšenia atraktivity pohraničnej 
oblasti, a tým zvýšenie počtu návštevníkov. Posilní sa  strategická spolupráca cezhraničných 
regiónov za účelom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.  
 Spolupráca s organizáciou s EZUS Pons Danubii spočíva zo strany mesta Komárno 
v poskytnutí vhodného pozemku pre realizáciu projektu, iné spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta sa nevyžaduje.  
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Stanovisko úradu :      doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko KRM :          doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0) 
Stanovisko FK :             doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0) 
Stanovisko Rady :      doporučuje schváliť návrh na uznesenie (3-1-0-1) 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
É. Hortai  – ..... navrhujem vypísa ť v bode A/ presné pomenovanie, ďalej môže byť už aj 
skrátené, ďalej v bode B/ miesto schvaľuje by malo byť súhlasí s predložením žiadosti 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii, ďalej by bolo tak ako je uvedené 
ďalej, teda o nenávratný finančný príspevok..... ďalej na rade odznela žiadosť ohľadom toho, 
či sú tieto pozemky po majetkoprávnej stránke vysporiadané..... neviem či predkladateľ tieto 
návrhy na zmenu prijme, alebo požiadam o tom hlasovať..... 
 
Z. Bara  – ..... ako predkladateľ návrh na zmenu prijímam.... 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
k podaniu projektu „Cezhrani čný turistický park“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 989/2016)  
 
 
K bodu číslo 3 – Návrh na podanie projektu "Integrovaná cyk loturistická sie ť PONS 
DANUBII" – TE 1024/2016  
 
Dôvodová správa 

 
Podľa v súčasnosti spracovávanej projektovej dokumentácie sa plánujú nasledovné 

aktivity zahrnuté do projektu: 
 

- prevádzkovanie cyklopožičovní 
- výstavba výpožičných staníc 
- umiestnenie bicyklov  
- výstavby softwerových staníc 
- nastavenie webovej aplikácie 
 
Na území mesta Komárno by boli realizované 2 výpožičné stanice, a to: v blízkosti 
železničnej stanice a pri chodníku na Lehárovej ulici, pri bočnej časti parku. 
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Boli vybrané lokality s veľkou pravdepodobnosťou dostupnosti a využitia, pre 
cestujúcich, turistov, ale aj obyvateľov samotného mesta. Plocha potrebná pre výstavbu 
jednej stanice cyklopožičovne je 3,420 x 14,210 m , t.j. 48,6 m2.  

Spolupráca s organizáciou s EZUS Pons Danubii spočíva zo strany mesta Komárno 
v poskytnutí vhodného pozemku pre realizáciu projektu, iné spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta sa nevyžaduje. 
 
Stanovisko úradu :     doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko KRM :         doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2-0) 
Stanovisko FK :             doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0-0) 
Stanovisko Rady :     na prerokovane do MZ (6-0-0-0) 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
É. Hortai  – ….. navrhujem v bode A/  presne vypísať presné pomenovanie Pons Danubii, 
a v bode B/ miesto schvaľuje by malo byť súhlasí s predložením žiadosti Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii, ako v predchádzajúcom uznesení..... ďalej v 
bode D/ navrhujem dopísať, že pozemok bude upresnený situačným plánom, ktorý tvorí 
prílohu tohto uznesenia.....  
 
Z. Bara  – ..... ako predkladateľ návrh na zmenu prijímam.... 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
k podaniu projektu „Integrovaná cykloturistická sie ť Pons Danubii“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 990/2016)  
 
 
K bodu číslo 4 – Žiados ť o predplatenie členského príspevku Pons Danubii za rok 
2017 v roku 2016 – TE 1048/2016  
 
Stanovisko úradu :  doporučuje schváliť návrh uznesenia   
Stanovisko FK :    svojim hlasovaním 1-0-7-1 nezaujala stanovisko 
Stanovisko rady:   na prerokovane do MZ (5-0-0-1) 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
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É. Hortai  – ..... v bode A/ je napísané, že berie na vedomie žiadosť o finančné zdroje. 
Navrhujem tam napísa ť koho je to žiadosť, teda žiadosť Európskeho zoskupenia, atď., teda 
presné pomenovanie, ďalej v bode B/ podľa mňa nie je dobré predplatenie členského 
príspevku, ale zaplatenie, lebo také slovo neexistuje ani po právnej, ani po ekonomickej 
stránke.... ďalej by som žiadala dopísa ť pri zaplatení členského príspevku, že skutočná 
výška sa upresní podľa reálneho počtu obyvateľov ku koncu roka a v prípade potreby bude 
vysporiadaná..... 
 
Z. Bara  – ..... ako predkladateľ návrh na zmenu prijímam.... 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
k žiadosti  o predplatenie členského príspevku pre Pons Danubii na rok 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 991/2016)  

 
 

K bodu číslo 5 – Informatívna správa o činnosti EZÚS Pons Danubii 2011-2016 – TE 
1017/2016 
 
Stanovisko úradu :    doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko KRM :        doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0) 
Stanovisko FK :            doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0) 
Stanovisko Rady  :       na prerokovanie (5-0-0-1)  
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania) 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
k návrhu Informatívnej správy o činnosti EZÚS Pons Danubii 2011-2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 992/2016)  
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K bodu číslo 6 – Záver 
 
Primátor mesta Komárno Ing. László Stubendek sa o 17.25 hod.  poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom 
termíne).  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

      Mgr. Tomáš Fekete                     Ing. Lá szló Stubendek 
                     prednosta MsÚ                      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia 
 
 
 
 
 JUDr. Margit Keszegh        ................................................................. 
 
 
 
 JUDr. Štefan Bende             ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou tejto zápisnice:  
 
 
 
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- prezenčná listina,  
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva, 
- zápisnica, 
- návrhy poslancov,  
- interpelácie, 
- uznesenia,  
- VZN, 
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,  
- výsledky hlasovania.  
 
 
 
 
 
 

• zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah r okovania je podrobne 
zachytený na zvukovom zázname, ktorý je prístupný n a sekretariáte zástupcov 
primátora na Mestskom úrade v Komárne.  


