MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 41134/47015/ZASKN/2015

Komárno, 19. marca 2015

ZÁPISNICA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 19. MARCA 2015

Z 5. ZASADNUTIA

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:00 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: Zsolt Feszty, Korpáš, neskorší príchod oznámila
JUDr. Éva Hortai.
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: 19. 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 overovateľov zápisnice:

- Mgr. Imre Andruskó,
- MUDr. Zoltán Benyó.

(na zasadnutí sa zúčastnil Martin Daňo, zástupca spoločnosti GINN s.r.o., ktorý žiadal
zabezpečenie tlmočníka a predloženie rokovacieho poriadku MZ v Komárne)

Prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende o 13.28 hod.

I. Andruskó – ..... žiadal by som zabezpečiť tlmočníka, nakoľko mám nárok rozprávať ďalej
vo svojej rodnej reči. Ďalej by som chcel upozorniť na to, že minulé zasadnutie bolo
prerušené bez uznesenia, práve preto by malo byť dnešné zasadnutie nové. Chcel by som,
aby prebiehalo všetko v súlade so zákonom.
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/Výsledok hlasovania č. 34/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – nové zastupiteľstvo
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 35/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 30/2015)
I. Andruskó – keď sme na minulom zasadnutí sme sa dohodli, že súvisiace materiály
s rozpočtom prerokujeme. Navrhujem, aby sme 2,3 a 4 bod, čiže bod 2 - rozpočty škôl ako aj
športový fond, bod 3 - kultúrny fond, bod 4 – žiadosť, ktorú predkladá pán Gráfel boli body 1,
2 a bod 3, a bod 4 by bol KOMVaK. O tomto by som žiadal hlasovať spolu. Ďalej ako bod 5
by som navrhol bod 11 - Zmeny a doplnky územného plánu. Toto by bolo druhé hlasovanie.
Ďalej v bode 15 - Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach vynechať pod bod 16 Zásady upravujúce postup Mesta Komárno nakoľko nie je tak upresnené a predložené ako
sme žiadali aj na rade, a predložiť na aprílové zasadnutie MZ.
L. Stubendek – prosím každého hlásiť sa a rokovať podľa rokovacieho poriadku. Hlasujme
o návrhu pána poslanca Andruskóa.
/Výsledok hlasovania č. 36/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zmena programu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 7
Proti: 9
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 36/:
návrh programu rokovania
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 31/2015)
Schválený program rokovania:
1. Návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s.
2. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže – TE 50/2015, TE53/2015, TE
56/2015
3. Žiadosti a návrhy na úseku športu – TE 57/2015, TE58/2015
4. Odstránenie stavby so súpisným číslom 3705 na parc.č.1818/10 v k.ú. Komárno vedenej
ako garáže v plnom rozsahu zastavanej plochy a stavby so súpisným číslom 3694 na
parcele číslo 1818/22 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v rozsahu 30 % celkovej
zastavanej plochy
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
6. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2014
7. Protest prokurátora č. Pd 101/2014/4401-9 proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových
športových ihrísk v Komárne
8. Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 26/2003 o požiarnom poriadku a návrh
požiarneho poriadku mesta
9. Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta
10. Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 3/2008, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
skateboardovej dráhy pri Váhu A návrh na pravidlá užívania skateboardovej dráhy pri
Váhu
11. Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 – návrh
12. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
13. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
15. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
16. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zmení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného
občianstva Mesta Komárno
19. Žiadosti a návrhy na úseku športu
20. Rôzne
21. Záver
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K bodu číslo 1 - Návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s.
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta
L. Stubendek – prosím prednostu, aby povedal pár slov k návrhu zmenu stanov, nakoľko je
to veľmi dôležitý dokument mestského podniku. Pán prednosta prosím.
B. Kóňa – ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. Dovoľte
mi, aby som uviedol dôvodovú správu – návrh zmeny stanov spoločnosti KOMVaK a.s.
Komárno. V úvode by som povedal niekoľko slov. Návrh na zmenu stanov úrad predkladal
už dvakrát, v roku 2013 a 2014. Prvýkrát bol stiahnutý z programu, druhýkrát bolo aj
hlasovanie a nebol podporený návrh. V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí si treba
uvedomiť, že obce sme povinní hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej
občanov, ochrany a tvorby životného prostredia, a ďalej sme povinní majetok obce
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Toto je základné motto toho, o čom by sme sa dnes
mali baviť. Aktuálne stanovy akciovej spoločnosti, to znamená súčasne platné podľa úradu
a predkladateľa nedostatočne chránia záujmy majiteľa Mesta Komárno. Taktiež nie je
zabezpečená ani potrebná kontrola a informovanosť akcionára, to znamená mesta.
Predstavenstvo podľa aktuálnych stanov má myslím si objektívne nadštandardné možnosti
a nadštandardné kompetencie bez toho, aby mesto do týchto rozhodovacích procesov mohlo
nejakým spôsobom zasiahnuť. To znamená, že podľa predkladateľa majetok mesta týmto
spôsobom, keďže nemá informácie o všetkých možnostiach, na ktoré predstavenstvo má
možnosť a môže podľa týchto stanov konať nie je oprávnený, a majetok mesta nie je
nejakým spôsobom chránený. Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa týka v podstate
troch oblastí. Jedno je obmedzenie prevoditeľnosti akcií, kde v súčasných stanovách je, že
keď sa akcionár rozhodne predať akcie, je tam potrebný predchádzajúci súhlas
predstavenstva, čo je myslím si že absolútne nie celkom normálne. Druhá časť je zosilnenie
postavenia orgánov spoločnosti a to najmä valného zhromaždenia. To znamená, že v týchto
návrhoch na zmenu je vlastne vedený smer k tomu, aby akcionár mal informácie a aby vedel
rozhodovať o tom, čo sa bude alebo čo sa nebude robiť s jeho majetkom. To znamená, že sú
tam úkony o prevode majetku, likvidácie majetku, založenia majetku, podpísanie dlhodobých
rôznych zmlúv, zabezpečení úverových transakcií, pôžičiek atď. To znamená, že je skutočne
napísané, aby bolo určité obmedzenie a nemohlo by to byť vykonané bez súhlasu akcionára.
Tretia časť sa týka najmä informačnej povinnosti, to je zasa otázka v predstavenstve kde sa
zabezpečuje, aby akcionár dostával relevantné informácie, aby ich dostával v dostatočnom
predstihu, aby sa mohol k tomu vyjadrovať a odsúhlasovať tieto dôležité zasadnutia.
Jednotlivé body komentovať nebudem. Tento materiál sa niekoľkokrát aktualizoval. Posledný
aktuálny materiál je ten, čo ste dostali mailom pred vyše týždňom. Je to materiál kde sú
jednak červené úpravy, to boli úpravy oproti pôvodným stanovám mesta, a sú tam
zapracované aj modré úpravy. Tieto modré úpravy boli vznesené po distribúcii materiálu
a zapracovali sme tam pripomienky jednak dozornej rady, jednak predstavenstvo čo nám
akciovej spoločnosti predložilo, a jednak niektorí poslanci, ktorí nám dali vopred svoje
pripomienky, aj tie sme zapracovali a to je modrou farbou. V závere úvodného slova by som
chcel povedať len toľko veľmi laicky, aby to pochopil každý, aj tí, ktorí nemajú právne ani
ekonomické vzdelanie. Nemyslím to na predstavenstvo ani na poslancov. Berme si to ako
jednoduchý príklad. Vlastním rodinný dom, založím si napríklad s.r.o., vložím to do s.r.o.,
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dám tam konateľa a ten konateľ môže môj rodinný dom zbúrať, môže ho predať, môže ho
prestavať, môže ho prenajať ďalej, všetko s ním môže robiť bez toho, aby majiteľovi
čokoľvek povedal. Myslím si, že tento príklad by mal každému otvoriť oči, že takto to je.
Pokiaľ bude mať niekto výhrady voči tomuto, tak ja len prosím svoj osobný majetok dajte do
s.r.o. a nechajte na konateľa, aby v tom konal bez toho, aby vám povedal. Ja poviem už len
poslednú vetu, keby návrh týchto stanov, ktoré boli prekladané boli schválené a podporené
ešte v minulom zastupiteľstve, tak k všetkým týmto neduhom, ktoré sa stali v decembri
a januári by nemohlo prísť bez súhlasu zastupiteľstva, ako akcionára. Ďakujem, toľko
v úvode.
(po vypočutí pána prednostu ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
Prišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák o 13.50 hod.
Prišla pani poslankyňa JUDr. Éva Hortai o 13.52 hod.
M. Keszegh – ..... predložila by som svoj návrh. Svoj návrh som predložila aj MsÚ s
požiadavkou, aby moje návrhy zapracovali do materiálu zelenou farbou. Tento návrh,
ktorý predkladám som prekonzultovala s viacerými poslancami, nie je to iba môj osobný
návrh. V bode č. 9 článku 5 doplniť v prvej a druhej vete, že s predchádzajúcim súhlasom
valného zhromaždenia, tak ako to už aj odznelo. Ďalej v článku 8 bodu 1 pod bodu k)
dopísať bez DPH, nakoľko to nebolo jasné, okrem toho navrhujem v pod bode l) vynechať
ktorého nadobúdacia hodnota v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 33.000,EUR.... v pod bode n) navrhujem napísať sumu 10.000,- EUR, v pod bode q) dopísať pri
úvere alebo pôžičky a dopísať sumu 50.000,- EUR, ďalej v pod bode r) dopísať sumu
50.000,- EUR bez DPH. Ďalej v článku 14 dopísať, že sumy bez DPH..... v článku 15
vynechať prečiarknuté a dopísať, že opätovná voľba členov predstavenstva je možná.....
v bodu 3 článku 17 tiež dopísať, že opätovná voľba členov predstavenstva je možná.....
v bode 3 článku 19 pod bodu e) menuje a odvoláva vedúcich organizačných zložiek
spoločnosti, ak sú zriadené samozrejme vtedy, keď sú zriadené, inak je tento bod
bezpredmetný.....
K. Glič – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Predkladám nasledovný návrh na
uznesenie. Uznesenie k návrhu stanov spoločnosti KOMVaK, a.s.; Mestské zastupiteľstvo A)
prerokovalo návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK, a.s.; B) nesúhlasí s predloženým
návrhom na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK, a.s.; C) žiada primátora zabezpečiť
spracovanie poslaneckého návrhu na zmenu stanov v termíne do 31. mája 2016. Tento
návrh rozdám každému.....
K. Less – ...... mal by som niekoľko otázok, na ktoré žiadam ústnu aj písomnú
odpoveď. Moja prvá otázka by znela, či Mesto Hurbanovo plánuje začať spor voči
spoločnosti KOMVaK a.s. v spojitosti s odpredajom viac rokov používaným zariadením.
Chcel by som sa spýtať či je to pravda. Žiadal by som ďalej pána riaditeľa, aby uviedol meno
toho, kto vypracoval stanovy spoločnosti KOMVaK tak, aby vedenie mesta nemohlo
nahliadnuť do riadenia a vedenia spoločnosti. Ďalej spoločnosť HASS s.r.o. figuruje medzi
podnikmi, ktoré získali Slovenský vodohospodársky podnik – závod Bratislava. Konkrétne by
ma zaujímalo, aké práce pre vás vykonávali, ktorých reálna hodnota bola vyčíslená
a založená na majetok skoro v hodnote dvojnásobku. Tu by som sa chcel ešte spýtať, či tieto
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práce vykonávali s vlastnými zamestnancami, respektíve s vlastnými strojmi, alebo externými
pracovníkmi. Najväčšou otázkou obyvateľov Komárna je to, ako je možné, že povedľa 2 tis.
eur zisku dlhy spoločnosti prevyšujú jeden aj pol tisícový násobok. Zisk spoločnosti činil
2.228,- eur čo by mohol by ešte vyšší, keby spoločnosť nezakúpila chatu v Patinciach za
skoro 47 tis. eur. To však od koho, vo svojej správe neuviedli. Žiadal by som pána primátora,
aby v tejto veci zaujal svoje stanovisko. Pýtam sa aj hlavného kontrolóra pána Miklósa
Csintalana či plánuje vykonať kontrolu v tejto veci. Samotná vykonaná práca v Novej Stráži
veľmi sťažuje život obyvateľov tejto časti a je veľmi zaujímavé, že na opravu nie sú žiadne
financie, a keď sa javilo spreneverenie majetku či sa podalo trestné stíhanie za spreneveru
majetku. Na tieto moje otázky by som žiadal od kompetentných písomné aj ústne
odpovede. Ďakujem.
T. Bastrnák – ..... mám pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia Stanov spoločnosti
KOMVaK, a.s.. V bode B/ schvaľuje nie súhlasí, 1. - návrh na návrh na zmenu Stanov
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 2. - že úkony mesta ako
jediného akcionára schvaľuje mestské zastupiteľstvo; C/ poveruje primátora.....
A. Marek – ..... žiadam slovo pre zástupcov spoločnosti KOMVaK.
/Výsledok hlasovania č. 38/:
slovo dostali zástupcovia spoločnosti KOMVaK
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
Sz. Ipóth – ..... mám návrh s tým, aby v piatich vetách náš hosť pán Daňo povedal, že kto je
a položil svoje otázky.
/Výsledok hlasovania č. 39/:
slovo dostane Martin Daňo, zástupca spoločnosti GINN s.r.o.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
Pán primátor o 16.45 hod. nariadil krátku prestávku do 17.10 hod.
/Výsledok hlasovania č. 40/: ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)
Prezentácia – počet prítomných poslancov: 22
6
Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 19. marca 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

/Výsledok hlasovania č. 41/:
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Margit Keszegh k návrhu na zmenu stanov
spoločnosti KOMVaK a.s. – vyznačené zelenou farbou
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 42/:
poslanecký návrh pána poslanca Ing. Konštantína Gliča k návrhu stanov spoločnosti
KOMVaK a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 2
Proti: 9
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 43/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca MUDr. Tibora Bastrnáka na zmenu uznesenia „Stanovy spoločnosti KOMVaK a.s.“ v bode B/
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 15
Proti: 1
Zdržal sa: 6
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 44/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s. s prijatými
zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 19
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 32/2015)
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K bodu číslo 2 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva
1. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Komárno na rok 2015 až 2017 - TE 50/2015
G. Weszelovszky – ..... žiadam zmenu. Nakoľko MZ na minulom zasadnutí schválilo pre
ZUŠ plus 10 tis. eur, dotácia z rozpočtu mesta Komárno bude vo výške 510 tis. eur a nie 500
tis. eur.
I. Andruskó – ..... prosím napísať do zápisnice, že materiál nie je dobre vypracovaný.
Úlohou pána primátora je preveriť na úrade, prečo to bolo vypracované takto.
/Výsledok hlasovania č. 45/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
2. Oznámenie o predpokladanom zámere - ZŠ Komárno, Ul. pohraničná - TE 53/2015
G. Weszelovszky – ..... prosím hlasovať o verzii 1 a doplniť do vybodkovanej časti - z
programu 6 Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015, bod 6.6 - Spoluúčasť na
projektoch v školstve.
É. Hortai – ..... mám faktickú poznámku, malo by tam byť napísané zmenu rozpočtu a nie
úpravu rozpočtu.
G. Weszelovszky – ako predkladateľ návrh pani poslankyne prijímam.
/Výsledok hlasovania č. 46/:
návrh na uznesenie k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č. 9 o
poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie – verzia č. 1
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 33/2015)
3. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť – TE 56/2015
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G. Weszelovszky – ..... prosím hlasovať o pozmeňujúcom návrhu komisie, ktorá je
zapracovaná modrou farbou.
/Výsledok hlasovania č. 47/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - schvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 34/2015)
/Výsledok hlasovania č. 48/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschvaľuje
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 35/2015)

K bodu číslo 3 – Žiadosti a návrhy na úseku športu
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva
1. Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu
športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno – TE 57/2015
G. Weszelovszky – ...... chcel by som upozorniť MZ na to, že pôvodných 250 tis. eur bolo
navýšených o 10 tis. eur.
I. Andruskó – .... mal by som pozmeňujúci návrh. Navrhujem pre volejbalový klub Spartak
Komárno (bod č. 30) miesto 26 tis. eur ešte 4 tis. eur, t.j. 30 tis. eur; ďalej (bod č. 24) pre
ŠSK ROYAL miesto 3 tis. eur plus 500 eur, t.j. 3.500 eur.....
B. Keszegh – ..... nakoľko sa menil športový fond, ja by som návrh, ktorý je v súlade
s pôvodným návrhom úradu s nejakými zmenami..... navrhujem pre TJ Dynamo Nová Stráž
(bod č. 25) miesto 4.600 eur navýšiť o 1400 eur, t.j. na 6 tis. eur; ďalej pre Zápasnícky klub
Spartacus Komárno (bod č. 32) miesto 5.650 eur navýšiť o 350 eur, t.j. na 6 tis. eur; a pre
Klub extrémnych športov Komárno (bod č. 9) miesto 500 eur navýšiť späť na 1 tis. eur.....
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/Výsledok hlasovania č. 49/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa k návrhu na poskytnutie
finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu
Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 50/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Bélu Keszegha k návrhu na poskytnutie
finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu
Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý

2. Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu
športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno – TE 58/2015
/Výsledok hlasovania č. 51/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú
aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno – pozmeňujúci
návrh komisie vyznačený modrou farbou – schvaľuje
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 36/2015)
/Výsledok hlasovania č. 52/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú
aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno - neschvaľuje
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Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 37/2015)

K bodu číslo 4 - Odstránenie stavby so súpisným číslom 3705 na parc.č.1818/10 v k.ú.
Komárno vedenej ako garáže v plnom rozsahu zastavanej plochy a stavby so
súpisným číslom 3694 na parcele číslo 1818/22 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v
rozsahu 30 % celkovej zastavanej plochy
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ
É. Hortai – ..... navrhujem do uznesenia dopísať - odstránenie stavby so súpisným číslom
3705 na pozemku - vo vlastníctve mesta. Ďalej by sme mali najprv napísať, že A/ berie na
vedomie informáciu, že vzhľadom na havarijný technický stav a riešenie environmentálnej
záťaže je nevyhnutné odstránenie stavby, kde bude potom dopísané, že z čoho budú
náklady hradené. Potom by bol bod B/ schvaľuje odstránenie stavby a C/ žiada primátora.
/Výsledok hlasovania č. 53/:
návrh na uznesenie k návrhu odstránenie stavby so súpisným číslom 3705 na parc.
č.1818/10 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v plnom rozsahu zastavanej plochy a
stavby so súpisným číslom 3694 na parcele číslo 1818/22 v k.ú. Komárno vedenej ako
garáže v rozsahu 30 % celkovej zastavanej plochy - s pozmeňujúcim návrhom pani
poslankyne JUDr. Évy Hortai
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 38/2015)

K bodu číslo 5 - Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta
O 18.45 hod. odišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.
I. Andruskó – ..... mal by som procedurálny návrh, aby sme rokovanie ukončili do 20.00
hod. s tým, že bod rokovania ešte ukončíme.
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/Výsledok hlasovania č. 54/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 39/2015)
/Výsledok hlasovania č. 55/:
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – zasadnutie ukončiť o 20.00
hod.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý

K bodu číslo 6 - Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a
petícií v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2014
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta
Pán primátor Ing. László Stubendek odišiel, zasadnutie ďalej viedol zástupca
primátora Mgr. Béla Keszegh.
/Výsledok hlasovania č. 56/:
návrh na uznesenie k súhrnnej správe o kontrolnej činnosti a stave vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 40/2015)
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K bodu číslo 7 - Protest prokurátora č. Pd 101/2014/4401-9 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu
/Výsledok hlasovania č. 57/:
návrh na uznesenie k protestu prokurátora č. Pd 101/2014/4401-9 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý (č. uznesenia 41/2015)
K bodu číslo 8 - Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 26/2003 o požiarnom poriadku a
návrh požiarneho poriadku mesta
Predkladateľ: Viliam Siliga, poverený vedúci ÚOO
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 58/: ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)
/Výsledok hlasovania č. 59/:
návrh na uznesenie k návrhu na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 26/2003 o požiarnom
poriadku a návrh požiarneho poriadku mesta
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (VZN č. 01/2015)
/Výsledok hlasovania č. 60/:
návrh na uznesenie – požiarny poriadok (dokument)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 42/2015)
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K bodu číslo 9 - Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
mesta
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu
/Výsledok hlasovania č. 61/:
návrh na uznesenie k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo
02/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (VZN č. 02/2015)

K bodu číslo 10 - Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 3/2008, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu A návrh na pravidlá užívania
skateboardovej dráhy pri Váhu
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu
/Výsledok hlasovania č. 62/:
návrh na uznesenie k návrhu na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 3/2008, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu A návrh na pravidlá užívania
skateboardovej dráhy pri Váhu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (VZN č. 03/2015)
/Výsledok hlasovania č. 63/:
návrh na uznesenie – pravidlá užívania skateboardovej dráhy pri Váhu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 43/2015)
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K bodu číslo 11 - Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 - návrh
Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu
Na prijatie tohto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých prítomných poslancov.
/Výsledok hlasovania č. 64/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 18 + 1 (MUDr. Marek)
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
A. Marek – naznačujem, že som znova hlasoval, ale neukazovalo sa to. Mám
pravdepodobne nejaký problém s hlasovacím zariadením.
L. Stubendek – ..... treba to zapísať do zápisnice.....
I. Andruskó – ..... toto uznesenie je protizákonné a musí ho pán primátor vetovať. Je tam
napísané, že toto VZN nadobúda účinnosť dňom 20. marca 2015, a my sme to schválili 19.
marca 2015.
Pán primátor Ing. László Stubendek nariadil krátku technickú prestávku.
L. Stubendek – ..... do budúcna žiadam MsÚ, aby sa v budúcnosti nevyskytli takéto
formálne chyby. Tento materiál treba predložiť na nasledujúce zasadnutie.....
M. Csintalan – nakoľko sa jedná o VZN, nedá sa vetovať, ale by sme so mohli vypočuť aj
právne stanovisko.
L. Stubendek – ..... tento materiál bude predložený na nasledujúce zasadnutie.....

K bodu číslo 12 - Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu
1.

Výsledky hospodárenia COM-VARGAS spol. s r.o. – TE 63/2015

/Výsledok hlasovania č. 65/:
návrh na uznesenie k účtovnej závierke spol. COM-VARGAS, spol. s.r.o. za rok 2013
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 17 + 1 (JUDr. Bende)
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 44/2015)
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Š. Bende – naznačujem, že som znova hlasoval, ale neukazovalo sa to. Mám
pravdepodobne nejaký problém s hlasovacím zariadením.
L. Stubendek – prosím informatikov, aby si to poznačili. Nakoľko odznel procedurálny návrh
počas zasadnutia, týmto ukončujeme zasadnutie MZ. Prosím každého, aby si vo svojom diári
pozrel, či vyhovuje termín na budúci týždeň vo štvrtok, aby sme si to vopred vyjasnili.

Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 20.04 hod. poďakoval prítomným za účasť,
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne s tým, že nové zasadnutie sa
bude konať dňa 26. marca 2015 (štvrtok).

V Komárne, 19. marec 2015

..................................................................
Ing. Bohumír Kóňa
poverený prednosta MsÚ

.................................................................
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Overovatelia

Mgr. Imre Andruskó

.................................................................

MUDr. Zoltán Benyó

...................................................................

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia
- návrhy poslancov
- výsledky hlasovania
- materiály rozdané na zasadnutí MZ
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,

•

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.
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