ZÁPISNICA ZO 41. (MIMORIADNEHO) ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 5. OKTÓBRA 2009
____________________________________________________________________________
1. Otvorenie
É. Hortai, zástupca primátora mesta: Vážení páni poslanci, vážení hostia! V zmysle § 13,
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram
35. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým programom,
ktorý ste obdržali. Na zasadnutí vítam všetkých tu prítomných. Z dnešného zasadnutia sa
ospravedlnili: MUDr. Marek, MUDr. Tóth, Ing. Gyırfy je na ceste, MUDr. Bastrnák je na
služobnej ceste. Toto naše zasadnutie je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov. Za zapisovateľa zápisnice určujem Viktóriu Mala, poprosím vás o dve mená
ako overovateľov. Mgr. György Batta a Ing. Gabriel Dékány.
Hlasovanie číslo (1)
Za návrh: 13
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
É. Hortai: Ďakujem, návrh je prijatý, teraz vás poprosím o odsúhlasenie programu zasadnutia.
Program zasadnutia
Hlasovanie číslo (2) chyba v hlasovaní
Hlasovanie číslo (3)
Za návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
É. Hortai: Ďakujem, program je schválený, na predloženie jediného bodu programu poprosím
pána prednosti Ing. Kovácsa.
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine a k Štatútu Mestského
kultúrneho strediska
P. Kovács: Ďakujem za slovo, vážené MZ, predkladám návrh na schválenie dodatkov číslo 1
k Zriaďovacej listine a k Štatútu MsKS. Na poslednom zasadnutí sme schválili uznesenie
ohľadom projektu na opravu strechy budovy bývalých kasární, žiadateľom tu bude mesto, avšak
v podmienkach sa uvádza, že budova musí byť v správe takej rozpočtovej organizácie, ktorá
spravuje kultúrne pamiatky. Čo bolo najideálnejším riešením, je mestské kultúrne stredisko,
ktoré vykonáva kultúrnu a výchovnú činnosť, čo je v súlade s podmienkami vypísania. Mali sme
dve možnosti, buď zriadiť úplne novú inštitúciu alebo upraviť dokumenty stávajúcej organizácie
a tou je mestské kultúrne stredisko. Táto druhá možnosť sa vidí ako najjednoduchšia, keď sme
schválili uznesenie o spolufinancovaní, vtedy ešte nebolo isté, že túto úpravu musíme vykonať,
avšak medzitým sme viackrát konzultovali s ministerstvom, aj keď vo vypísaní figuruje ako
jedna z možností, neskôr vysvitlo, že je to podmienka. Každopádne teda musí byť kasáreň
v správe príspevkovej organizácie. Štatút MsKS navrhujeme rozšíriť v troch bodoch, všetky ti sú
vlastne o tom, že MsKS spravuje budovu kasární. Samozrejme, ak bude projekt úspešný,
musíme to dať zaznamenať aj v katastri nehnuteľností, ak to nebude úspešné, tak je
pravdepodobne lepšie vrátiť to do pôvodného stavu. Ďakujem pekne.
É. Hortai: Ďakujem, ak dovolíte, doplnila by som o toľko, že ak bude projekt úspešný, bude
treba vytvoriť personálne a finančné prostriedky, MsKS popri terajšej svojej činnosti túto činnosť
vykonávať nebude vedieť, a ak by aj nebol náš projekt úspešný, môžeme si premyslieť, či má
toto riešenie nejakú perspektívu alebo vymyslíme novú verziu na ďalší rozvoj pevnosti. Je
prítomný Mgr. Gráfel, ktorý je asi najväčší odborník v tejto veci, je prítomná aj pani riaditeľka
MsKS, ktorej by som touto cestou chcela poďakovať za operatívny prístup k riešeniu tejto
záležitosti. Otváram diskusiu, má niekto otázku alebo pripomienku? Ešte predtým sa opýtam na
stanovisko rady.
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B. Szabó: Rada to doporučuje schváliť v tejto forme s tým, že dodatky musia tvoriť prílohu
uznesenia. Ďakujem.
É. Hortai: Ďakujem, otváram teda diskusiu. Ako prvý má slovo pán poslanec L. Stubendek.
L. Stubendek: Ďakujem za slovo. Pri predložení materiálu som na viacero svojich otázok dostal
odpoveď. Len toľko by som sa chcel opýtať, že Pro Castello sa ako vie tohto celého zúčastniť,
prípadne či bola o jeho prípadnej účasti reč.
É. Hortai: Preverili sme aj túto možnosť, ale v podmienkach projektu sa píše vyslovene
príspevková alebo rozpočtová organizácia. Pro Castello Comaromiensi je verejnoprospešná
organizácia, takže nespadá do podmienok vyhlásenia projektu. Ale samozrejme sú iné
možnosti, kedy je potrebný partner s presne takouto štruktúrou. Pán poslanec Dékány?
G. Dékány: Aké sú vyhliadky a aká je šanca na úspešnosť?
É. Hortai: To je to, na čo by som bola zvedavá aj ja, ďakujem za otázku. Ak nie sú žiadne
otázky, pripomienky, poprosím hlasujte o predloženom návrhu.
Hlasovanie číslo (4)
Za návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
É. Hortai: Ďakujem, návrh je prijatý.
3. Záver
É. Hortai: Vážení poslanci, týmto sme aj skončili, ďakujem všetkým za účasť a týmto uzatváram
41. (mimoriadne) zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Komárno 28. septembra 2009
...............................
Ing. Peter Kovács
prednosta úradu

..................................
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
Overovatelia
................................
Mgr. György Batta

.................................
Ing. Gabriel Dékány
Zapísala: Viktória Mala
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