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Naše číslo: 64378/49849/OOP-ZP1/2014                     Komárno, 18. septembra 2014 
 
 

ZÁPISNICA 
Z 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:09 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 - ospravedlnení: MUDr. Zsolt Sebı, Mgr. Ondrej Gajdáč, PhDr. Juraj Bača, Mihály 
Mácza. 
Neskorší príchod hlásili: Mgr. Imre Andruskó. 
Pri otvorení zasadnutia neprítomná: Ing. Gabriel Dékány. 
Ďalší prítomní:  

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

 
Zástupca pána primátora vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí 
sa  pri otvorení rokovania prezentovali: 19. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže 
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Bc. Kristína Mészárosová. 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie -  Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu   
 
Návrhy na overovateľov zápisnice: - PaedDr. Štefan Bende, 
         - JUDr. Štefan Bende. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1742/2014) 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
Gy. Batta –  vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, chcel by som o jeden bod rozšíriť 
dnešný program s bodom „Príprava na voľby do orgánov samosprávy mesta Komárno 
15.11.2014“. Prosil by som to zaradiť do bodu Žiadosti a návrhy vo finančných veciach ako bod 
číslo 13. Mám pripravený k tomu aj návrh na uznesenie.  



 2 

/Výsledok hlasovania č. 2/: 
k návrhu poslanca Gy. Batta  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/: 
celý program rokovania  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1743/2014) 
 
Celý program rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
5. Návrh na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia do Miestnej akčnej skupiny 

Združenie Dolný Žitný ostrov 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta 
Komárno 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2014, ktorý mení 
a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno 

8. Návrhy a žiadosti vo finančných veciach 
9. Návrhy a žiadosti v majetkoprávnych veciach 
10. Informatívna správa o plánovanom rozvoji Verejných prístavov, a.s. 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
13. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
14. Rôzne 
15. Záver 

 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
A. Marek  –  ešte pred interpeláciami by som chcel oznámiť jednu vec, aby sme predišli pár 
otázok. Mesto Komárno dostalo rozhodnutie o schválení žiadosti nenávratných finančných 
príspevok v rámci regionálneho operačného programu, na základe ktorého ohľadne posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov pre oblasť podpory, a posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov 
rozhodol v súlade s § 14 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovania z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, o schválení žiadosti s výškou 
nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo 
výške 2 486 039 eur. Dostali sme tú podporu, len som to prečítal, aby sme predišli niektoré 
otázky. Len som to oznámil pred interpeláciami. Ďakujem pekne, s týmto otváram interpelácie.  
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CS. Cúth  – ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Vážený pán primátor, vážení poslanci, 
vážení prítomní. Na toto zasadnutie som si pripravil 2 témy v rámci interpelácie. Jedna téma je 
konkrétna, druhá je všeobecnejšia. Konkrétne by som sa chcel zamerať na žiadosť Fortissima 
Group, ktorá bola podaná dňa 17. marca 2014 a do dnešného dňa nedostali odpoveď od 
mestského úradu. Vo svojej žiadosti uviedli, že by si chceli bezplatne prenajať jednu parcelu na 
postavenie terasy. Medzičasom dostali povolenie na postavenie letnej terasy, ktorého lehota sa 
však zanedlho končí. Z tohto dôvodu je súrne zaoberať sa ich žiadosťou, nakoľko by neradi 
zbúrali už existujúcu terasu, najmä ak už teda majú podanú žiadosť. Rád by som požiadal, ak je 
to možné, aby sa mestský úrad zaoberal touto žiadosťou a bol by som rád, ak by v bode 
„Rôzne“ úrad vyniesol návrh ako žiadosť riešiť. Žiaľ, riešenie tejto žiadosti už nemá odklad do 
najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Takže toto je prvá téma a druhá, všeobecná 
sa týka toho, že nakoľko sa 15. novembra blížia komunálne voľby, kde sa bude voliť primátor 
a aj zastupiteľstvo, z toho dôvodu by bolo dôležité vedieť, hoci aj ako súčasť kampane, ako 
budú približne vyzerať nasledujúce 1-2 roky života tohto mesta. Mám na mysli to, že aké 
projekty mesto podalo, aké projekty sú schválené, aké akurát prebiehajú a v nasledujúcich 1-2 
rokoch aké projekty bude vedieť nasledujúci primátor dotiahnuť, uskutočniť. Na túto otázku ak aj 
nedostanem teraz úplnú odpoveď, určite žiadam písomnú odpoveď na najbližšie zasadnutie 
MsZ. Ďakujem.  
A. Marek –  ďakujem. Neviem, či vám vedúca oddelenia správy majetku vie dať odpoveď na 
vašu prvú otázku. Možno v tejto chvíli nevie, ani ja v tejto chvíli neviem, kto je Fortissima, 
neviem vám takto narýchlo reagovať, tak sa k tejto téme ešte neskôr vrátime, dobre? Na vašu 
druhú otázku vám samozrejme pripravíme odpoveď. Ale tu máme pána prednostu, hneď ho aj 
poprosím. 
L. Gráfel –  iba toľko by som rád povedal, že s touto istou interpeláciou predstúpil 2 zasadnutia 
spätne poslanec Béla Keszeg, ktorý od nás už písome obdržal tabuľku o všetkých podaných 
žiadostiach z tohto obdobia, takže ju prepošlem aj poslancovi Cúthovi. Ďakujem, toľko.  
A. Marek –  ďakujem pekne, prosím pán Bende, nech sa páči. 
Š. Bende st. –  rád by som sa obrátil svojou otázkou na pána primátora a pána prednostu 
ohľadom notebookov, ktoré používame. Mám pred sebou inventarizáciu, v ktorej figuruje, že 
tieto notebooky boli zakúpené v roku 2007 a ich zostatková cena k roku 2011 je už 0,– Eur, sú 
však vedené v evidencii majetku. Predpokladajúc, že nové zastupiteľstvo bude chcieť pre seba 
nové notebooky, a reálna hodnota týchto použitých je nízka, či by ich bolo možné ponúknuť 
záujemcom na odpredaj za nejakú cenu, ktorú sa ešte dá za ne vypýtať. A ak je to potrebné, na 
ďalšom zasadnutí MZ by sme to mohli prerokovať. Ďakujem pekne.  
A. Marek –  ďakujem, myslím, že pán Ing. Dobi, vedúci OOP bude vedieť odpovedať. Poprosil 
by som ťa, ak by si mohol podať informáciu.  
R. Dobi –  Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo! Ja by som len toľko dodal, že bude 
potrebné zakúpiť približne 25-26 notebookov, ktorých celková hodnota presiahne 20.000,– Eur. 
Určite ich bude možné zakúpiť len prostredníctvom verejného obstarávania. Podľa môjho 
vedomia, celkový priebeh takého verejného obstarávania nie je kratší ako 3 mesiace, takže 
aspoň na prvé 3 mesiace činnosti nového zastupiteľstva im musíme zabezpečiť nejaké 
notebooky, a aspoň na to dočasné obdobie vás žiadam o strpenie, aby mali čo používať. 
Potom, ak budú zakúpené nové notebooky, nemám nič proti, ak budú za cenu, hoci aj 1,– Eur 
ponúknuté na odpredaj terajším členom MZ. Ďakujem. 
A. Marek -  toto je len jedna časť odpovede, druhá časť je, či bude potrebné rozhodnutie MsZ. 
Jedná sa o odpredaj majetku mesta a nie jeden vedúci oddelenia rozhodne o tom, či sa 
notebooky odpredajú, resp. darujú. Ale o tejto téme sa ešte môžeme porozprávať. Poslankyňa 
Hortai, máš slovo, faktická.  
É. Hortai –  ďakujem za slovo. Ja osobne nie som proti, keď pán primátor dá pripraviť materiál 
do zastupiteľstva a je zvedavý na rozhodnutie MsZ, ale inak nie je potrebné.  
Možno z titulu, že sa jedná o hnuteľný majetok, má nejakú zostatkovú cenu, ktorá však 
nepresahuje sumu, nad ktorou je už potrebný súhlas MsZ, ale ja nemám námietky, ak p. 
primátor niektoré svoje kompetencie prenechá zastupiteľstvu. S tým súhlasím, že rozhodnutie 
v tejto záležitosti nespadá do kompetencie úradu alebo úradníkov. Ďakujem.  
 
O 13:25 hodine prišiel pán poslanec Ing. Gabriel Dékány. 
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É. Hortai  – v minulosti som mala viaceré interpelácie, napr. ohľadom lezeckej steny alebo 
komisie pre sťažnosti ohľadom dvojitého zdaňovania, na ktoré som nedostala žiadnu odpoveď. 
Teraz sa tu nebudem opakovať, ale naďalej si žiadam písomnú odpoveď na tieto interpelácie. 
Dnešná konkrétna interpelácia sa týka jednej konkrétnej občianskej žiadosti. Rada by som pána 
primátora interpelovala, aby preskúmal možnosti a podľa možností zabezpečil pre odľahlú časť 
Kavy, kde vôbec nie je zabezpečený pravidelný odvoz smetí, aby príležitostne, ale aspoň 1 krát 
mesačne po dohovore s tam žijúcimi obyvateľmi, aby sa zabezpečil odvoz smetí. Konkrétne 
myslím na obytný dom č. 146 a na tú lokalitu. Vieme, že platba za smeti nie je platba za službu, 
takže nie je priamo súvislá s odvozom smetí, ale myslím si, že je našou povinnosťou, najmä pri 
tejto zvýšenej dani za smeti, zabezpečiť tým občanom, ktorým nie je zabezpečený pravidelný 
týždenný odvoz, zabezpečiť mestom, resp. mestom poverenou firmou aspoň mesačný odvoz 
smetí. Na túto interpeláciu si žiadam písomnú odpoveď, nie je potrebné teraz odpovedať. 
Žiadam o prešetrenie tejto žiadosti, o konkrétne kroky k vybaveniu tejto žiadosti a žiadam vás 
o písomné vyrozumenie. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – tak, mohli ste to povedať aj rovnejšie, ale dobre.. ďakujem. Prosím, pán poslanec 
Dubány. 
I. Dubány  – ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážení poslanci. Jednu vec by som sa rád 
spýtal pána primátora, dnes budeme rokovať o polročnej uzávierke mesta a je tam jeden bod, 
ktorý sa týka odpredaja majetku, ktorého cena je dosť nízka. V súvislosti s tým by som sa rád 
opýtal, či je už nejaký pokrok vo veci odpredaja budovy firmy vo vlastníctve COM-VARGAS 
a z toho vyplývajúceho 33 %-ného mestského podielu, či ho mesto obdrží alebo nie? Môže 
s týmto podielom mesto počítať? Je v tejto veci nejaký pokrok? Ďakujem pekne.  
A. Marek  – poprosím pána viceprimátora Nováka, on ti bude odpovedať. 
V. Novák  – ďakujem za slovo.  
Ako som už avizoval, minulý týždeň to malo byť, keďže sme minulý týždeň podali túto vec na 
súd, nakoľko ani na viaceré výzvy pán riaditeľ nebol ochotný zvolať valné zhromaždenie, 
nepreberá poštu a práve preto sme cez advokátsku kanceláriu dali návrh na výstup, resp. návrh 
na riešenie tejto záležitosti. Na zasadnutie súdu sa minulý týždeň nedostavili, a práve preto bolo 
najbližšie zasadnutie súdu preložené na 8.-eho októbra. Teda, ak sa 8. októbra  nedostaví, tak 
inkontomantne bude jedna časť prejednaná bez ich prítomnosti, hoci bolo by potrebné, aby sa 
k nej vyjadril. S tým, že obidve polície, okrem výzvy súdu, teda mestská polícia a štátna polícia 
sa pokúsia mu doručiť výzvu, aby sa jednoducho dalo zapísať do zápisnice, že sa podarilo 
výzvu doručiť. Na budúci rok sa bude meniť občiansky súdny poriadok, sprísnia sa podmienky, 
teda na súde si toto nebudeme môcť zahrať. Teda 8. októbra bude ďalšie pojednávanie. 
Ďakujem. 
A. Marek  – ďakujem pekne, prosím pán Bende, máš slovo! 
Š. Bende ml.  – ďakujem za slovo pán primátor! Moja interpelácia by sa týkala toho, že sme sa 
s kolegom poslancom pánom György Battom tento mesiac zúčastnili zasadnutia rady školy  ZŠ 
na Eötvösovej ul., kde vieme, že do dnešného dňa neboli vymenené okná. V spojitosti s touto 
záležitosťou sme prisľúbili pánovi riaditeľovi, ktorý je tu momentálne prítomný, že sa za tým 
pozrieme. Ja osobne som mohol spraviť toľko, že som vyhľadal Ing. Kabátovú, ktorá ma 
informovala, ako stojí verejné obstarávanie. Následne som zavolal zástupcu firmy, ktorá nám 
robí verejné obstarávanie a dostal som takú informáciu, že v skutočnosti je v takom štádiu 
verejné obstarávanie, čo sa týka ZŠ na Eötvösovej ul., že čakajú na mesto v procese, ktorý 
vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní a keď mesto rýchlo podnikne nejaké kroky, tak hoci aj 
v utorok alebo stredu budúci týždeň by sa mohla vypísať verejná aukcia a vtedy ešte možno, 
keď aj mesto by trochu upriamilo pozornosť, možno ešte pred vykurovacou sezónou alebo ešte 
pred októbrom by sa mohli začať práce na ZŠ na Eötvösovej ul. Preto by moja interpelácia 
smerovala k tomu, že by som rád požiadal pána primátora, ak by to bolo možné, aby 
kompetentní ľudia dbali na to, aby sa toto verejné obstarávanie ešte uskutočnilo, lebo ako to 
vidíme aj z informatívneho materiálu, že pri finančných záležitostiach, ktoré budeme teraz 
prerokovávať, len na to čakáme, kedy sa ukončí verejné obstarávanie, aby sme mohli čerpať 
tieto finančné prostriedky. Ďakujem pekne!  
A. Marek  – to by som vám rád odpovedal, že zákon je žiaľ taký, že kto by sa nedostal ďalej, 
alebo má prípadne možnosť, tak nám spraví napriek, preto sme mali dobre veľký sklz s týmito 
verejnými obstarávaniami na školách. Žiaľ je to tak. Upresnil by som, nakoľko sme vedeli, aj ja 
som chcel a všetci sme chceli, že by to bolo počas letných prázdnin, ale zákon povoľuje tým, 
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ktorí sa prihlásia, na toto majú právo.  Teda, aby som upresnil, jedno verejné obstarávanie 
prebehlo teraz v utorok, čo sa týka ZŠ na Rozmarínovej ul. a dnes prebiehajú elektronické 
verejné aukcie 3 ZŠ a všetci sme na tom, aby to prebehlo. Pravdaže si musíme sadnúť 
s jednotlivými riaditeľmi ZŠ, aby sme sa dohodli, lebo pravdaže teraz už prebiehajú vyučovania 
a je to už ťažšie. O tomto rozhodne každý riaditeľ ZŠ, ako to bude, a keď bude víťaz verejného 
obstarávania, aj s ním si budeme musieť sadnúť, aby sa to nejako spravilo počas jedného, 
dvoch víkendov. Takto to odznelo aj od dodávateľov, že by sa to dalo stihnúť počas dvoch 
víkendov (piatok, sobota, nedeľa). Samozrejme, budeme žiadať o pochopenie, ale čo sme 
mohli, sa urobilo, ale žiaľ, je to takto, a takto to nevyhovuje ani školám, ani nám. Aj to čo si 
povedal, samozrejme sme na tom, aby sa všetko spravilo. Toto som chcel povedať.  
Š. Bende ml.  – toľko by som ešte žiadal od mesta, aby sa im napísala jedna odpoveď, že s 
doteraz vykonanými verejnými obstarávaniami mesto súhlasí. Ak by sa o to mohlo požiadať, 
ďakujem pekne.  
A. Marek  – Samozrejme. Pán poslanec Keszegh.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Ja by som sa teraz nepozastavil pri ZŠ na Ul. práce, kde majú 
ten istý problém. A ako povedal pán primátor, že žiada ZŠ o trpezlivosť, nuž už je to stále ťažšie 
žiadať, pretože tu už bolo veľmi, veľmi veľa takýchto žiadostí o pochopenie, ktorým sa už podľa 
mňa ani nedá vyhovieť. Moja interpelácia sa týka parkovania, týka sa toho, že prečo sa 
nepodarilo ešte parkovacie dopravné tabule dať do súvisu s tým platným uznesením, ktorou 
sme prijali nové parkovacie pravidlá. Vieme, že miesta vyznačené pre rezidentné parkovanie, 
napríklad vypadli z nového parkovacieho programu, napriek tomu, tieto tabule ešte do 
dnešného dňa nie sú v súlade s novými pravidlami. Z tohto vyplývajúc na niektorých miestach 
vznikajú nedorozumenia, predtým však aj na miestach vyšrafovaných modrou čiarou to bolo, 
kde to popravde aj občania nie presne pochopili, však dosť nešťastne, povedzme si, jedna 
strana okolo Tržnice sa nedostala do parkovacieho systému, druhá áno a toto dosť netoleruje 
mestský úrad a pod primátora spadajúca mestská polícia dosť tvrdo trestá v tejto záležitosti. 
Teda moja otázka by bola, že čo toľko trvá. Ja predsa viem, že dopravný inšpektorát musí 
súhlasiť s hocijakou výmenou dopravných tabúľ, ale nikde predsa neexistuje takáto čakacia 
lehota, prečo to ešte do dnešného dňa nie je v súlade? Rád by som sa tiež spýtal, že prečo 
nedostaneme podľa platného uznesenia polročne správu o fungovaní parkovacieho systému? 
Máme predsa platné uznesenie, dosť výrazne sa zmenilo finančné pozadie parkovacieho 
poriadku a napriek tomu dlhé roky chýba platné uznesenie, aby sme vedeli, že aký je presne 
príjem a že nakoľko je nepriaznivá alebo priaznivá táto zmluva a nakoľko je nepriaznivý 
paušálny systém, ktorý pán primátor v podstate prijal bez súhlasu zastupiteľstva, sám sa 
dohodol s tou firmou. Ďakujem pekne.  
A. Marek  – ďakujem pekne, budeme to musieť podrobnejšie prezrieť. Nakoľko vidím, že tu je 
riaditeľ firmy, ktorá zabezpečuje parkovací systém, možno by vedel reagovať, alebo keby ma 
vedel vypomôcť, ak ho poprosím.  
T. Ferenczi  – Dobrý deň prajem! Dovoľte mi, aby som vám po poradí odpovedal. Prvá žiadosť 
sa týkala výkazu, mi mesačne odovzdávame mestu výkaz, skutočne je takéto uznesenie, podľa 
ktorého je polročne potrebné informovať mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ zastupiteľstvo schváli, 
že to má robiť táto parkovacia spoločnosť, napriek tomu, že mestu mesačne dodávame výkazy, 
tak to radi spravíme, a ak nie, tak pomôžeme mestu, aby takto naďalej mohlo konať. Čo sa týka 
časti parkoviska pri Tržnici, tak to je v skutočnosti jeden nešťastný stav. Okolo Tržnice je teraz 
už všade bezplatné parkovanie, tam však zostalo spoplatnené, napriek tomu, to je rozhodnutie 
MsZ, ako bude túto situáciu riešiť. A čo sa týka dopravných tabúľ, to je jedna viac mesiacov sa 
týkajúca problematická záležitosť, nakoľko úrad nedal povolenie na celú nami podanú žiadosť, 
projekt. Nakoľko táto žiadosť obsahuje aj Hradnú ulicu, ktorá bola v minulosti jednosmerná, 
minulý rok sa prerobila na obojsmernú, zmenila sa dopravná situácia oproti podanému projektu 
a v nami podanej žiadosti nie tak je realizovaný tento projekt, ako to bolo v stavebnom povolení 
vydané, a na dôvažok, ak je to pravda, ani nie je táto časť dopravnej komunikácie 
skolaudovaná. Týmto by som rád požiadal vedenie mesta, aby sa táto situácia čo najskôr 
riešila, žiadame realizátora stavby, aby dal veci do pôvodného stavu, lepšie povedané, vydané 
povolenie podľa pôvodného projektu a v tom prípade vydajú na nami podanú žiadosť a projekt 
povolenie. Neviem, či som na všetko odpovedal, alebo bola ešte nejaká otázka?  
A. Marek  – nie. Aby sme prebrali problém...  
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B. Keszegh  – ak dobre rozumiem, do dnešného dňa cesta pri MSKS nie je skolaudovaná, teda 
kvázi celkom vážne nedostatky sa tu objavili. Kvôli tomu dopravný inšpektorát blokuje ďalšie do 
systému patriace žiadosti, pretože vzniklo jedno veľké opomenutie. Kedy bola stavba 
odovzdaná? A do dnešného dňa nie je skolaudovaná, tak funguje niečo v meste?  
T. Ferenczi  – dovoľte mi, aby som odpovedal. Na tento problém sme aj mi vtedy dostali 
odpoveď, keď sme podali žiadosť a štátna polícia jednoznačne vyhlásila, že dovtedy, kým sa 
toto nedá do poriadku, s ohľadom na to, že táto časť ulice bola predtým súčasťou spoplatnenej 
zóny, a podľa projektu aj má byť súčasťou, nakoľko oni počítali s vytvorenými 9-timi 
parkovacími miestami. Zatiaľ ani nedajú povolenie, pokiaľ to nie je v súlade so stavebnými 
povolením a následne s povolením od štátnej polície. Touto cestou by som ešte raz chcel 
požiadať vedenie mesta, aby sme túto záležitosť čím skôr riešili, aby sme nemuseli žiadať 
mesiac čo mesiac mestskú políciu, aby ešte tolerovali, že tieto dopravné tabule nie sú 
odmontované, resp. preradené. Nakoľko občania boli informovaní cez médiá a inými cestami, 
že všetko funguje už podľa nových pravidiel a podľa neho môžu aj parkovať.  
A. Marek  – dobre, ďakujem pekne. 
L.Gráfel  – konkrétne vám ja neviem odpovedať, ale rád by som. Osobne som sa zúčastnil na 
tzv. odovzdávacom - preberacom konaní, kde bol aj stavebný dozor, zástupca investora 
a zástupca dodávateľa. Následným krokom potom keď sa uskutočnili odovzdávacie – 
preberacie stavebné práce a vystaví sa faktúra, potom dochádza k administratívnej kolaudácii. 
Ja som bol doteraz presvedčený, že to je skolaudované. Musíme sa za tým pozrieť, kde sa 
stala chyba.   
A. Marek  – dobre, tak za týmto sa zajtra musíme pozrieť. Predtým tam boli nejaké parkovacie 
miesta, tak možno preto... Pán poslanec Tóth. 
P.Tóth  – vážený pán primátor, vážení poslanci. Iba jednu otázku by som mal, či potrebuje nové 
MsZ nové počítače? Teraz nie preto, že ja nekandidujem, aby som vybabral s budúcimi 
poslancami, ale na túto úlohu, na ktorú ich mi tu potrebujeme by podľa mňa vyhovovali ešte 
ďalších 20 rokov. Ďakujem! 
A. Marek  – ja si myslím, že toto prezrieme a preskúmame, potom prehodnotíme a rozhodneme. 
Toto bude najvhodnejšia odpoveď, dobre? Pán poslanec Varga! 
T. Varga  – ďakujem za slovo. Veľmi sa teším tomu, ako pán primátor referoval, ohľadom 
výmeny strechy na pevnosti, že mesto dostalo peniaze a že sa mohli začať stavebné práce. 
A som veľmi šťastný, že keď som sa minule v súvislosti s pevnosťou v rámci interpelácie spýtal, 
ako stojí vec, že som prvý raz po 4-roch rokoch dostal písomnú odpoveď na svoju interpeláciu. 
Je pravda, že mi bola adresovaná ako Ing. Vargovi, ale to nie je podstatné. Preto by som sa rád 
spýtal pána Gráfela, ako povereného prednostu, či by mohol nejaké konkrétne veci povedať 
k výmene tejto strechy na tejto pevnosti? Či je nejaká firma, ktorá to bude robiť, kedy sa začnú 
práce, dokedy budú trvať? Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.  
L. Gráfel  – Rozhodnutie o tom, že tieto finančné prostriedky pridelilo Ministertsvo kultúry sme 
dostali pred dvoma týždňami, alebo pred týždňom. To znamená, že my dobredu sme už 
zabezpečili dodávateľa pre verejné obstarávanie, to je tá zmluva, na ktorú ste pán poslanec už 
pýtali, na základe toho bolo už aj odpoveď, že prebieha verejné obstarávanie. Nevieme kto 
bude dodávateľom stavebných prác zatiaľ. 
A. Marek  – toľko ešte viem dodať, že ešte tento rok je potrebné začať, lebo máme len 1 rok, 
aby sme výmenu dokončili. Čiže obdobie 1 roka je termín, ale presnejšie ti teraz neviem 
odpovedať. Len preto som hovoril, ak je nejaká otázka, tak tu sme to dali na vedomie. Keď to 
chceš vedieť presne, ja na toto neviem teraz presne odpovedať.. Viem, že je približne 1 rok, 
kedy to je upresnené, keď už je verejné obstarávanie... či od ktorého dátumu... Neviem ti teraz 
povedať dátum. Ale keď sa to uskutoční, určite sa potom už presnejšie dá odpovedať.  
 
 
K bodu číslo 3 Informatívna správa o plnení uznesení – TE 2 078/2014  
Predkladate ľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, prednosta úradu 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
návrh na uznesenie – zrušuje uznesenia č. 1592/2014, 1673/2014 a 1674/2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
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Za: 18 
Proti:  
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1744/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/: 
návrh na uznesenie – zmena uznesenia č. 1733/2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval:1  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1745/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/: 
návrh na uznesenie – zmena uznesenia č. 1714/2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1746/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 7 /: 
návrh na uznesenie – berie na vedomie informatívnu správu o plnení uznesení  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 1747/2014) 
 
 
K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé 
obdobie – TE-2080/2014  
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta  
       
B. Keszegh –  chcel by som poprosiť pána hlavného kontrolóra, aby do nasledujúceho 
zasadnutia MZ pripravil materiál o tom, že koľko interpelácii tu odznelo od decembra 2010 až 
do októbra 2014, a že či boli dodržané zákonom určené povinnosti zo strany vedenia mesta. 
Prosím poslancov, aby ma v tomto podporili. Dúfam že, budeme vedieť preukázať činnosť 
úradu za uplynulé 4 roky. 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/: 
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrol nej činnosti za uplynulé obdobie 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1748/2014) 
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/Výsledok hlasovania č. 9/: 
návrh Keszegh 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1749/2014) 
 
 
K bodu číslo 5 Návrh na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeh o územia do Miestnej 
akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov – TE-2079/ 2014 
Predkladate ľka: Ing. Szalay Rozália, predsední čka MAS  
 
/Výsledok hlasovania č. 10/: 
návrh na uznesenie k návrhu na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia do 
Miestnej ak čnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 20 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1750/2014) 
 
O 14:55 hodine prišiel pán poslanec Mgr. Imre Andru skó. 
 
 
K bodu číslo 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta K omárno č. .../2014 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služi eb na trhových miestach na území 
Mesta Komárno – TE-2011/2014  
Predkladate ľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora Mesta Kom árno  
 
L. Gyırfy – chcel by som doplniť v § 3 po bodoch 2-3, že „do 5 dní“. To znamená, že úrad má 
na to 5 dní, aby vydal tie povolenia pre predajcov. Ďalej by som chcel doplniť pri sankciách, že 
najprv pošleme upozornenie, a až potom môže mesto dávať pokutu. Ďalej by som chcel vidieť 
vopred tie formuláry, pomocou ktorých môžu žiadať o miesto na trhovisku aj tie osoby, ktorí 
nepoznajú alebo nemajú doma internet.  
I. Dubány – ja navrhujem upraviť trhové dni pri pevnosti nasledovne: utorok, štvrtok a sobota. 
Keďže 90% ľudí chodí nakupovať v sobotu, počas týždňa nemajú na to čas.   
I. Andruskó – ja mám nasledujúci návrh, podľa môjho názoru nestačí 10 dní na vianočný trh, 
mohlo by tam byť aspoň 25 dní. To neznamená, že tam musia toľko dní predávať, ale ak chcú, 
tak môžu.  
V. Novák – môžem súhlasiť so všetkými návrhmi, ktoré tu odzneli. Ďakujem za pripomienky. 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
návrh na VZN  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh VZN je prijatý ( č. VZN 4/2014) 
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K bodu číslo 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta K omárno č. .../2014, ktorý 
mení a dop ĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt die ťaťa v materských školách 
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Zákla dnej umeleckej škole a o čiasto čnej 
úhrade nákladov v centre vo ľného času a v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno – TE-2001/2014  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry  
 
/Výsledok hlasovania č. 12/: 
návrh na VZN  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh VZN je prijatý ( č. VZN 5/2014) 
 
Zástupca primátora Ing. Béla Szabó nariadil 15 minú tovú prestávku o 16:00 hod. 
Pokračovanie o 16:22 hod. 
 
Počet poslancov, ktorí sa  prezentovali: 16. 
 
 
K bodu číslo 8 Návrhy a žiadosti vo finan čných veciach  
Predkladate ľ: Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kó ňa, vedúci ekonomického odboru 
 

1. Výsledky konsolidovanej ú čtovnej závierky za rok 2013 -Mesto Komárno  
TE-1978/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 13/: 
návrh na uznesenie ku konsolidovanej ú čtovnej závierke Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1751/2014) 
  

2. Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 20 14 - Mesto Komárno  
TE-1974/2014  

 
/Výsledok hlasovania č. 14/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Mesta Komárno za I. polrok 
2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :20 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1752/2014) 
 
 3. Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ 
 TE-1996/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/: 
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návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1753/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy J. Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2 014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1754/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1755/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 18/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, Ul. pohrani čná 
9, Komárno za I. polrok 2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval:0  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1756/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy s vyu čovacím  
jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1757/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej školy, Rozmarínová 
ul. 1, Komárno za I. polrok 2014 
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Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1758/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Základnej umeleckej školy, 
Letná ul. 12, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1759/2014) 
 
 4. Hodnotenie VH za I. polrok 2014 - Zariadenie pr e seniorov  
 TE-1967/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 22/: 
návrh na uznesenie hodnoteniu výsledku hospodárenia  Zariadenia pre Seniorov 
Komárno za I. polrok  2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1760/2014) 
 

5. Hodnotenie VH za I. polrok 2014 - MsKS  
TE-1968/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 23/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Mestského kultúrneho 
strediska Komárno za I. polrok 2014  
 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1761/2014) 

 
6. Hodnotenie VH za I. polrok 2014- Comorra Servis  
TE-1969/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 24/: 
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia COMORRA SERVIS za I. polrok 
2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 16 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1762/2014) 

 
7. Terénna práca v Komárne - návrh na zmenu PR mest a Komárno  
TE-1973/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 25/: 
návrh na uznesenie k zmene Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1763/2014) 

 
8. Podpora rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti - návrh na zmenu PR  
TE-2005/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 26/: 
návrh na uznesenie k zmene Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1764/2014) 

 
9. ZUŠ - zmena rozpo čtu  
TE-2003/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 27/: 
návrh na uznesenie k úprave rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1765/2014) 

 
10. Úprava rozpo čtu – školstvo 
TE-2004/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 28/: 
pozmeňujúci návrh KŠKŠaM na uznesenie k návrhu na zmenu P rogramového rozpo čtu 
Mesta Komárno na rok 2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1766/2014) 
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11. Žiados ť o preplatenie čl. príspevku pre Pons Danubii na rok 2015  
TE-1999/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 29/: 
návrh na uznesenie k žiadosti  o preplatenie členského príspevku pre Pons Danubii na 
rok 2015  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1767/2014) 

 
12. Správa o stave za čatých a pripravovaných inv. akcií k 31.7.2014  
TE-1979/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 30/: 
návrh na uznesenie k Správe o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1768/2014) 
 

13. Príprava volieb do orgánov samosprávy mesta Kom árno, konané d ňa 
15.11.2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 31/: 
poslanecký návrh – Mgr. György Batta 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1769/2014) 

 
 
K bodu číslo 9 Návrhy a žiadosti v majetkoprávnych veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca odboru správy ma jetku 
 
Pán primátor nariadil 5 minútovú prestávku o 18:23 hod. 
Pokračovanie o 18:34 hod. 
Počet poslancov, ktorí sa  prezentovali: 20. 
 

1. Prenájom pozemkov a predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest  
TE-1998/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 32/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej  zmluve - na 
schválenie je potrebná 3/5 vä čšina všetkých poslancov  
 
Počet všetkých poslancov: 25  
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Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1770/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku - na schválenie je potrebná 3/5 
väčšina všetkých poslancov  
 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1771/2014) 
 

2. Spevácky zbor ma ďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa - Szlov ákiai 
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa - žiada o výpo žičku časti pozemku  
TE-1930/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 34/: 
návrh na zrušenie uzn. 1719/2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 4 
Proti: 2 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 4 
návrh  nie je prijatý ( č. uznesenia 1772/2014) – pôvodné rozhodnutie zostal o v platnosti 
 

3. Futbalový klub FK Activ Komárno - žiada o výpoži čku pozemku  
TE-1981/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 35/: 
pozmeňovací návrh KRM na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 4  
Proti: 5 
Zdržal sa: 10 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 1773/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 36/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku – alternatíva č. 1 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1774/2014) 
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4. Marosi Ondrej a manželka Libuša Marosiová - žiad ajú o výpoži čku pozemkov  
TE-1982/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 37/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku – alternatíva č. 1  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1775/2014) 
 

5. Baltazár Ryšavý - Boldi - žiada o výpoži čku časti pozemku  
TE-1983/2014 

 
B. Szabó – mám pozmeňujúci návrh, prosím pána primátora, aby najprv na to dal hlasovať, že 
neschvaľuje túto žiadosť. 
 
/Výsledok hlasovania č. 38/: 
pozmeňovací návrh poslanca Ing. Béla Szabó  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa:2  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1776/2014) 
 

6. Miroslav Tuchy ňa, a manželka Mgr. Mária Tuchy ňová - žiadajú o predaj 
pozemkov  
TE-1984/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 39/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1777/2014) 
 

7. IMMO-MEM - elektrické zariadenia a rozvody  
TE-1987/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 40/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1778/2014) 
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8. IMT, spol. s r.o. - žiada o odpredaj novovytvore nej parcely  
TE-1988/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 41/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – al ternatíva č. 1 neschvaluje 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1779/2014) 
 

9. Ing. György Papp - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene  
TE-1989/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 42/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :21  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1780/2014) 
 

10. NUBIUM, s.r.o. - žiada o prenájom časti pozemku 
TE-1990/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 43/: 
návrh na uznesenie na zámer prenájmu nehnute ľností a  na vyhlásenie obchodnej 
verejnej sú ťaže 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21  
Za: 1 
Proti: 4 
Zdržal sa: 12 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 1781/2014) 
 

11. Tenisový klub Spartak Komárno - žiada o pred ĺženie zmluvy o výpoži čke  
 TE-1991/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 44/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1782/2014) 
 

12. Jozef Vörös - žiada o predaj časti pozemku  
TE-1992/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 45/: 
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návrh na uznesenie k žiadosti o  predaj pozemku  - alternatíva č. 2  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1783/2014) 
 

13. Mesto Komárno navrhuje predaj nehnute ľností  
TE-1993/2014 

 
A. Marek – prosím návrhy na členov do komisie: JUDr. Éva Hortai, JUDr. Mária Kantha (za 
predsedu), Ing. Konštantín Glič, Ing. Imrich Dubány. 
L. Gyırfy – mali by sme si to najpr premyslieť, že čo všetko by sme chceli na tejto budove 
opraviť. To neexistuje, že s nejakou menšou inestíciou by sme tam dačo „zachránili“, však tam 
všetko treba opraviť. Môj návrh je, že treba to zverejniť pre širší okruh, ďalej je potrebné aj 
vyvolávaciu cenu znížiť.   
B. Keszegh – zaujímalo by ma aj to, že čo by sa stalo vtedy, ak by sme to ponúkali za 
symbolickú cenu, napr. za 1 euro? Možnože by sme tak ľahšie našli niekoho... 
K. Gli č – predať to voľne niekomu, ja si to neviem predstaviť. Potom môže z tej budovy urobiť 
niečo, čo nám vôbec nemusí páčiť.  
A. Marek  – ale to nebude bez súhlasu mesta. Mesto musí s tým súhlasiť najprv, nemôže 
svojvoľne niečo urobiť, napr. kasino. Máme tu tento návrh, alebo je tu ten ďalší o čom sme 
doteraz hovorili, možno by to trebalo pripraviť do nasledujúceho zasadnutia. Prosím Vaše 
názory. Podľa mňa by to bolo najlepšie pripraviť na nasledujúce zasadnutie...ale v tom prípade 
by sme to mali teraz stiahnúť z rokovania. 
K. Prodovszká  – sťahujem materiál z rokovania! 
A. Marek  – ďakujem, ideme na nasledujúci materiál! 
 
K. Gli č – mám procedurálny návrh, navrhujem skončiť zasadnutie o 20:00 hodine. 
 
/Výsledok hlasovania č. 46/: 
Procedurálny návrh poslanca Konštantína Gli ča 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 7 
návrh nie je prijatý  
 
A. Marek – pokračujeme ďalej. Ďalší bod poprosím. 
 

14. Západoslovenská distribu čná, a.s. - žiada o predaj NN káblového vedenia  
TE-1997/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 47/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj NN káblového  vedenia a o uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1784/2014) 
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15. Klub športového potápania AQUA club Komárno - ž iada o dlhodobý prenájom 
pozemkov  
TE-2077/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 48/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o výpoži čku nehnute ľností 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1785/2014) 
 

16. Ladislav Kopša - žiada o zámenu pozemkov  
TE-1473/2013 

 
Dubány – k tomuto materiálu by som mal pozmeňujúci návrh, ktorý je rovnaký s návrhom Rady 
pri MZ, len by som to chcel predkladať ako pozmeňovací návrh poslanca. Je to veľmi výhodné 
aj pre mesto, potrebujeme peniaze, v každom prípade by som podporoval predaj, keď niekto 
neičo potrebuje. Smerom na žiadateľa je to fakt veľmi výhodné, lebo žiadame len 40% 
z celkovej ceny, čo si myslím, že je aj výhodné aj veľmi slušné z našej strany. Takže ako 
pozmeňujúci návrh žiadam primátora o tomto návrhu dať hlasovať.   
 
/Výsledok hlasovania č. 49/: 
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dubány - pozme ňovací návrh Rady pri MZ k návrhu na 
uznesenie o predaj pozemkov  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21  
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1786/2014)  
 
I. Andruskó – mám procedurálny návrh, navrhujem skončiť zasadnutie o 20:30 hodine. Celý 
deň sme pracovali, už sa nevieme na tieto ďalšie témy sústrediť.  
 
/Výsledok hlasovania č. 50/: 
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskó 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1787/2014) 
 
A. Marek – tak teraz prerušujem zasadnutie, urobíme si dlhšiu prestávku, a v stredu 24.09.2014 
o 14:00 hodine pokračujeme v zasadnutí MZ.  
 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta, na základe prija tého návrhu na uznesenie o 20:28 
hodine prerušil 41. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne.  
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Pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, d ňa 24. septembra 
2014 o 14:16 hodine otvoril MUDr.Anton Marek, primá tor mesta Komárno.  
 
A. Marek – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
1787/2014 z rokovania 41. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie – dnešný dátum (24. 09. 2014), o 14:16 hodine. 
Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili.  
Neprítomní - Ospravedlnení:  JUDr. Mária Kanthová, MUDr. Zsolt Sebı, Mgr. Ondrej Gajdáč, 
JUDr. Štefan Bende, MUDr. Peter Tóth, MUDr. Szilárd Ipóth, Mgr. Štefan Zábojník, PaedDr. 
Ágnes Héder. 
A. Marek – Poprosím vás, kto tu nie je a niekto vie o ňom, aby nás teraz informoval, ak nie tak 
predpokladám, že ostatní sa medzičasom dostavia. Prosím pred tým, než by sme začali 
prezentáciu. 
 
prezentácia 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 13 
 

17. Ing. Alžbeta Chovanová a Ján Chovan - žiadajú o  zámenu pozemkov  
TE-1474/2013 

 
K. Gli č – tak ako pri predošlom bode, dám návrh na uznesenie, ktorý je ten istý ako bol na 
poslednom zasadnutí, čiže zámena pozemkov bola realizovaná na základe §9 ods. 8 zákona 
138/1991 Z.z. Nemám pripravený návrh na uznesenie, lebo je uvedený tu v preošlom 
zastupteľstve. Ďakujem.   
B. Szabó – ďakujem. To, že nemáš to pripravené, to je jedna vec, ale povedz presne, že na 
ktorej strane to je. Materiál máme pred sebou, aby sme vedeli, že o čom budeme hlasovať. 
Medzitým nech sa páči, pán poslanec Dubány máš slovo. 
I. Dubány – ďakujem pekne za slovo pán viceprimátor, vážené zastupiteľstvo. To isté viem len 
povedať, ako na predposlednom zasadnutí MZ. Takže takisto ako sme schválili pre pána 
Kopšu, chcel by som predkladať rovnaký pozmeňujúci návrh na uznesenie. Ide o ten istý návrh 
na uznesenie, ktorý mala aj Rada pri MZ. 
K. Gli č – prosím Vás je to 38. zasadnutie, materiál 1474/2013 a návrh na uznesenie – 
alternatíva 2. To len pre upresnenie. Čo sa týka Imreho Dubánya, tak teraz riešime Chovanovú 
a nie Goldberg. Nespomínaj Goldberg, lebo sa mi to zase pomiša v hlave. Ďakujem! 
B. Szabó  – ďakujem, ale poprosím ťa to takto nestačí, nemáme pred sebou návrh na 
uznesenie. To čo ty hovoríš v danom materiály máme pred sebou, podľa môjho názoru to je 
prvá alternatíva, to pozmneňujúci návrh, lebo to hovorí o tom, že spôsob prevodu formou 
zámeny pozemkov. Len aby sme to vyjasnili. Hovoríš, že na 38. zasadnutí, teraz nikto to nemá 
pred sebou. Ak je to identické s tým, tak potom o tomto môžeme hlasovať... 
K.Gli č – áno, hovorím o tom návrhu.  
B. Szabó  – takže alternatíva 1 je tvôj pozmeňujúci návrh, áno? 
K. Gli č – áno. 
B. Szabó  – dobre, ďakujem. Dubány Imre faktická. 
I. Dubány  – alternatíva 1 nemôže byť pozmeňujúci návrh, lebo je to návrh v materiálu, takže ja 
neviem prečo je to pozmeňujúci návrh... 
B. Szabó  – môže to dať ako pozmeňujúci nárh, že chce aby bolo o tom hlasovaný ako prvý.  
Z. Benyó  – ale veď ten návrh nie je rovnaký s tým, ktorý povedal pán poslanec! Lebo tam je 
uvdený §9  ods.2 písm. a), pán poslanec hovoril písm b). Takže to nemôže byť ronaký návrh. 
B. Szabó  – áno máš pravdu. Pán kolega opýtam sa ťa, trváš na tom? Lebo pokiaľ nemáme 
pred sebou návrh na uznesenie nemôžem dať o tom hlasovať. Tak ideme hlasovať 
o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Dubánya, je to na strane č. 4. 
 
Pán poslanec Mgr. Imre Andruskó prišiel o 14:22 hod ine. 
 
/Výsledok hlasovania č. 51/: 
pozmeňovací návrh poslanca Ing. Imricha Dubánya 
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Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1787/2014) 
 

18. GOLDBERG MEDIA, s.r.o - žiada o zámenu pozemkov  
TE-1802/2014  

 
Materiál bol stiahnutý z rokovania, nako ľko žiada ťeľ vzal spä ť svoju žiados ť! 
 

19. KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a .s. - stanovenie výšky 
nájomného na rok 2014  
TE-2024/2014 
 

I. Andruskó – vážený viceprimátor, vážené dámy, vážení páni! Mal by som procedurálnu 
pripomienku , materiál, ktorý sme dostali na CD, je teraz doplnený. Chcel by som sa opýtať, 
keby sme vo štvrtok o ňom hlasovali, tak ho prijmeme v takej forme, ako je predložený. Prejde 5 
dní a dostaneme doplnený materiál o body A/, B/.  Zase by som len chcel zdôrazniť, že to 
nepovažujem za prijateľné! Nie je s tým problém, budem hlasovať za, lenže úrad pripravuje 
materiál 2-3 týždne, bolo povedané, že to bude spresnené s KOMVaKom, a dnes predložia 
materiál, ktorý je doplnený o dva body. Nehnevajte sa pani inžinierka, toto nepovažujem za 
férový prístup! Keby sme vo štvrtok neskončili o pól deviatej, tak o deviatej to odsúhlasíme tak, 
ako je to v materiáli a úrad o dva dni neskôr zistí, že to treba upraviť.    
Žiadam, aby to, čo som povedal, bolo uvedené v zápisnici od slova do slova, že takýto prístup 
úradu je neprijateľný, pretože je to neprofesionálne do akej situácie dostanú poslancov. 
Ďakujem pekne!  
 
Pán poslanec Ing. László Gy ırfy prišiel o 14:38 hodine. 

 
/Výsledok hlasovania č. 52/: 
návrh na uznesenie k stanoveniu výšky nájomného na rok 2014 za infraštruktúrny 
majetok verejného vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení  vo výlu čnom 
vlastníctve mesta Komárno, prevádzkovaných spolo čnos ťou KOMVAK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárno, a.s. pod ľa stavu majetku ku d ňu 31.12.2013 
formou Dodatku č.10 k Nájomnej zmluve zo d ňa 02. 03. 2001 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1788/2014) 
 

20. Prenájom DHM, technologického zariadenia - TV v ysiela ča po rekonfigurácii, 
spolo čnosti COM-Média, spol. s r.o.  
TE-2025/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 53/: 
návrh na uznesenie na prenájom DHM, technologického  zariadenia – TV vysiela ča po 
rekonfigurácii, spolo čnosti COM-Média, spol. s r.o. 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1789/2014) 
 

21. Colnica - Správa Komisie na vyhodnotenie obchod nej verejnej sú ťaže o 
výsledku obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta 
Komárno  
TE-2009/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 54/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1790/2014) 
 

22. Zichyho p. - Správa Komisie na vyhodnotenie obc hodnej verejnej sú ťaže o 
výsledku obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta 
Komárno  
TE-2014/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 55/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1791/2014) 
 

23. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejn ej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
TE-2015/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 56/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom nehnute ľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1792/2014) 
 

24. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejn ej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o  
TE-2017/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 57/: 
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návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom  nehnute ľnosti, nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Ko márno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval:2  
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1793/2014) 
 

25. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejn ej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o - 
Zichy  
TE-2018/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 58/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom  nehnute ľnosti, nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Ko márno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1794/2014) 
 

26. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejn ej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o - 
Stĺpy  
TE-2021/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 59/: 
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie  obchodnej verejnej sú ťaže na 
prenájom  nehnute ľnosti, nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Ko márno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa:0  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1795/2014) 

 
27. MSKS - prenechanie majetku  

 TE-2045/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 60/: 
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových  priestorov – na schválenie je 
potrebná 3/5 vä čšina všetkých poslancov  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1796/2014) 
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K bodu číslo 10 Informatívna správa o plánovanom rozvoji Ve rejných prístavov, a.s. – TE-
2006/2014 
Predkladate ľka: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územ ného plánu 
 
/Výsledok hlasovania č. 61/: 
návrh na uznesenie k Správe o plánovanom rozvoji Ve rejných prístavov, a.s. 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1797/2014) 
 
 
K bodu 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytové ho fondu  
 

1. Aktualizovaný zoznamy žiadate ľov o prenájom bytu  
TE-1955/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 62/: 
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie aktualizo vaného Zoznamu žiadate ľov 
o prenájom mestského bytu a aktualizovaného  Zoznam u žiadate ľov o prenájom 
mestského bytu v DOU  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1798/2014) 

 
2. Žiados ť o prenájom bytu v DOU- István Knyázsik  
TE-1829/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 63/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1799/2014) 

 
3. Žiados ť o prenájom bytu v DOU- Tibor Horváth  
TE-1965/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 64/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
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návrh je prijatý ( č. uznesenia 1800/2014) 
 
4. Žiados ť o prenájom bytu v DOU- Magdaléna Hosnédlová 
TE-1966/2014  
 

/Výsledok hlasovania č. 65/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1801/2014) 

 
5. Žiados ť o prenájom bytu v DOU- Imrich Hascsek  
TE-2012/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 66/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1802/2014) 

 
6. Žiados ť o výmenu bytu zo zdravotných dôvodov- Hajnalka Rig óová  
TE-1958/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 67/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1803/2014) 
 

7. Žiados ť o prenájom bytu- Andrea Tóthová  
TE-1959/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 68/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1804/2014) 
 

8. Žiados ť o prenájom bytu- Gabriel a Ildikó Fülöp  
TE-1960/2014 
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/Výsledok hlasovania č. 69/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1805/2014) 
 

9. Žiados ť o prenájom bytu- Magdaléna Lévaiová  
TE-1961/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 70/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1806/2014) 
 

10. Žiados ť o prenájom bytu- Zoltán Szenczi  
TE-1963/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 71/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1807/2014) 

 
11. Žiados ť o prenájom bytu- Nikolett Oravec 
TE-1964/2014 
  

/Výsledok hlasovania č. 72/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1808/2014) 

 
12. Žiados ť o prenájom bytu- Karol Rafael  
TE-1971/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 73/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1809/2014) 
 

13. Žiados ť o prenájom bytu- Zuzana Stojková  
TE-1972/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 74/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa:0  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1810/2014) 

 
14. Žiados ť o prenájom bytu- Martina Biskupi čová a Jozef Biskupi č  
TE-2013/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 75/: 
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval:1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1811/2014) 
 
Pán Ing. Béla Szabó, zástupca primátora mesta naria dil 5 minútovú prestávku o 15:36 
hodine. 
Pokračovanie o 15:50 hodine. 
 
Pán poslanec Ing. Béla Szabó odišiel  z rokovania M Z o 15:40 hodine. 
Pán poslanec Mgr. Ondrej Gajdá č prišiel o 15:45 hodine. 
 
 
K bodu číslo 12 Žiadosti a návrhy v oblasti školstva, kultú ry a športu  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry  
 

1. Návrh Dodatku č.1 Školského výchovného programu Centra vo ľného času  
 TE-2026/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 76/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Dodatku č. 1 Školského výchovného programu Centra 
voľného času 
 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1812/2014) 
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2. Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej  školy, Dlhá ul. 1, Komárno 
- Nová stráž  

 TE-2027/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 77/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Materskej školy, Dlhá 
ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1813/2014) 
 

3. Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej  školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  

 TE-2028/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 78/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Materskej školy s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1814/2014) 
 

4. Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno  

 TE-2029/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 79/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Základnej školy s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1815/2014) 
 

5. Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy J. A. Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno  

 TE-2030/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 80/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Základnej školy J. A. 
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1816/2014) 
 

6. Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej  školy Móra Jókaiho s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. mieru 2, Komárno  

 TE-2031/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 81/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Základnej školy Móra 
Jókaiho s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. mieru 2, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1817/2014) 
 

7. Návrh Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej škol y, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno  

 TE-2032/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 82/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej 
školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1818/2014) 
 

8. Návrh Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej škol y, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno  

 TE-2034/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 83/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej 
školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1819/2014) 
 

9. Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej  umeleckej školy - 
Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno  

 TE-2035/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 84/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Školského vzdelávacieho  programu Základnej umeleckej 
školy, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
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Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1820/2014) 
 

10. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra vo ľného času, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno  
TE-2036/2014 

 
G. Weszelovszky – súhlasím s návrhom pána Andruska, doplníme aj školský rok do 
nasledujúcich 21 návrhov na uznesení.   

 
/Výsledok hlasovania č. 85/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra vo ľného 
času, Rozmarínová ul. 2, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1821/2014) 
 

11. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno  
TE-2037/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 86/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1822/2014) 

 
12. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Eötvösova 
ul. 64 , Komárno  
TE-2038/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 87/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Eötvösova ul. 64 , Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1823/2014) 
 

13. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, Komárno  
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TE-2039/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 88/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, Komárno   
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1824/2014) 

 
14. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4, Komárno  
TE-2040/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 89/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1825/2014) 

 
15. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, Ul. 
Komáromi Kacza 33, Komárno  
TE-2041/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 90/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
- Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1826/2014) 

 
16. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno  
TE-2042/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 91/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1827/2014) 
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17. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Kapitánova 
ul. 29, Komárno  
TE-2043/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 92/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Kapitánova ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1828/2014) 

 
18. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Lodná ul. 1, 
Komárno  
TE-2044/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 93/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Lodná ul. 1, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1829/2014) 

 
19. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Meder čská 
ul. 38, Komárno  
TE-2046/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 94/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Mederčská ul. 38, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1830/2014) 

 
20. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, Ul. 
mieru 16, Komárno  
TE-2047/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 95/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
- Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1831/2014) 
 

21. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Dlhá ul. 1, 
Komárno - Nová Stráž  
TE-2048/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 96/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1832/2014) 
 

22. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  
TE-2049/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 97/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž   
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1833/2014) 

 
23. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno  
TE-2050/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 98/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1834/2014) 

 
24. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno  
TE-2051/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 99/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
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Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1835/2014) 

 
25. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y Jána Ámosa 
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno  
TE-2052/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 100/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y 
Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1836/2014) 

 
26. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s VJM Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno  
TE-2053/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 101/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y 
s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1837/2014) 

 
27. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno  
TE-2054/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 102/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, 
Ul. pohrani čná 9, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :15  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1838/2014) 

 
28. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno  
TE-2055/2014 

 
/Výsledok hlasovania č. 103/: 
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návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1839/2014) 

 
29. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno  
TE-2056/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 104/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1840/2014) 
 

30. Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umel eckej školy - 
Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno  
TE-2057/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 105/: 
návrh na uznesenie k Návrhu  Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej 
umeleckej školy - M ővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1841/2014) 

 
31. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra vo ľného času - Szabadid ıközpont, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno  
TE-2058/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 106/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Centra vo ľného času - 
Szabadid ıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1842/2014) 

 
32. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno  
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TE-2059/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 107/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1843/2014) 

 
33. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly, Eötvösova ul. 64, 
Komárno  
TE-2060/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 108/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy, Eötvösova 
ul. 64, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1844/2014) 

 
34. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno  
TE-2061/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 109/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1845/2014) 

 
35. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno 
TE-2062/2014  
 

/Výsledok hlasovania č. 110/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1846/2014) 
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36. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly - Óvoda, Ul. Komáromi 
Kacza 33, Komárno  
TE-2063/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 111/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. 
Komáromi Kacza 33, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1847/2014) 
 

37. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly, Lodná ul. 1, Komárno  
 TE-2064/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 112/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, 
Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1848/2014) 

 
38. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly, Meder čská ul. 38, 
Komárno  
TE-2065/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 113/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy, Meder čská 
ul. 38, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1849/2014) 

 
39. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly - Óvoda, Ul. mieru 16, 
Komárno  
TE-2066/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 114/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. 
mieru 16, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1850/2014) 
 

40. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly, Dlhá ul. 1, Komárno - 
Nová Stráž  

 TE-2067/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 115/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, 
Komárno - Nová Stráž  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1851/2014) 

 
41. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  
TE-2068/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 116/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1852/2014) 

 
42. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno  
TE-2069/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 117/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1853/2014) 

 
43. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno - Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola  
TE-2070/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 118/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
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Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1854/2014) 

 
44. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly J. A. Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno  
TE-2071/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 119/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy J. A. 
Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1855/2014) 

 
45. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly Móra Jókaiho s 
vyučovacím jazykom ma ďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno   

 TE-2072/2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 120/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy Móra Jókaiho 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :15  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1856/2014) 
 

46. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly, Ul. pohrani čná 9, 
Komárno  
TE-2073/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 121/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov :15  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1857/2014) 

 
47. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő 
Alapiskola  
TE-2074/2014 
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/Výsledok hlasovania č. 122/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1858/2014) 

 
48. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej š koly, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno  
TE-2075/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 123/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej školy, Rozmarínová 
ul. 1, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1859/2014) 

 
49. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej u meleckej školy - M ővészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno  
TE-2076/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 124/: 
návrh na uznesenie k Návrhu Štruktúry kariérových p ozícií Základnej umeleckej školy - 
Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1860/2014) 

 
50. Žiados ť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájo m priestorov v 
budove CV Č Komárno  
TE-2016/2014 
 

/Výsledok hlasovania č. 125/: 
návrh na uznesenie k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájom 
nebytového priestoru 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1861/2014)  
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51. Návrh na poskytnutie štipendia z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  
TE-2002/2014 
 

I. Andruskó – mám procedurálny návrh, naozaj všetci by to zaslúžili, sú veľmi talentovaní, 
preto mám taký návrh, že hlasujme o každého uchádzača. Ťažké je rozhodnúť, že komu to dať, 
preto by som prosil tajné hlasovanie. Pre tých dvoch, ktorí dostanú najviac hlasov sa poskytne 
tá štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno. 
Š. Bende – prosím, aby sme uviedli do uznesenia, že ktorá osoba do ktorej školy chodí a čo sa 
učí, aby to bolo pre každého občana jasné. 

 
/Výsledok hlasovania č. 126/: 
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskó 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 11  
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
I. Andruskó – potrebujeme aspoň troj člennú komisiu, ja navrhujem poslankyňu JUDr. Hortai za 
predsedu.  
A. Marek – potrebujeme ďalších členov, prosím návrhy. Pán poslanec PaedDr. Bende a Ing. 
Dékány. Ďakujem. Prosím hlasujme.  
 
/Výsledok hlasovania č. 127/: 
návrh na členov do komisie 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 13  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
Pán primátor nariadil prestávku o 16:28 hodine, na prípravu hlasovacích lístkov. 
Pokračovanie o 16:37 hodine. 
 
Predsedníčka komisie JUDr. Éva Hortai oboznámila poslancov s priebehom a spôsobom 
tajného hlasovania. Uviedla, že k platnej voľbe je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných poslancov, čiže 8 hlasov.  
Následne sa konalo tajné hlasovanie. Po sčítaní hlasov JUDr. Éva Hortai, predsedníčka komisie 
oznámila výsledky hlasovania:  
Bertók Tibor – po čet hlasov:2 
Juraj Halabrin – po čet hlasov:7 
Nikolas Hulman – po čet hlasov:4 
Róbert Uhrin – po čet hlasov:6 
 
É. Hortai –  ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
poslancov, to znamená, že hlasovanie bolo neúspešné. 
V. Novák – Keďže hlasovanie bolo neúspešné, mal by som pozmeňujúci návrh, navrhujem po 
dohode s pánom poslancom, Juraja Halabrina a Róberta Uhrina.  
 
/Výsledok hlasovania č. 128/: 
pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Vojtech  Novák  
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
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Za: 10  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1862/2014) 
 
 
K bodu číslo 13 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejn ú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Komárno  
Predkladate ľ: PaedDr. Štefan Bende, predseda komisie  
 
/Výsledok hlasovania č. 129/: 
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre ob chodnú verejnú sú ťaž o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne číslo 1733/2014 a 1734/2014 zo d ňa 03. júla 2014 – TE-
2019/2014 a TE-2020/2014 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 11  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1863/2014, 1864/2014) 
 
 
K bodu číslo 14 Rôzne   
 
A. Marek – poprosím ťa pán Novák, máš slovo! 
V. Novák – ďakujem za slovo! Len kvôli tomu som prosil slovo, aby som Vás informoval, že 
v piatok o 9 hodine sa začína konferencia týkajúca sa cestovného ruchu v pevnosti v bývalej 
budove muničného skladu. Keďže ste nám doteraz nepotvrdili Vašu účasť, preto Vás prosím 
láskavo, že ten kto má možnosť sa zúčastniť, nech príde. O druhej bude odovzdanie. Bola by to 
veľká pomoc pre mesto, sú tam aj iné hostia, ale bolo by dobré sa zaoberať aj s touto témou. 
Ak dobre viem pán poslanec Keszegh sa už prihlásil, ale o ostatných ešte nič nevieme. Ďalšie 
zasadnutie MZ je plánované na 30. októbra, ak dobre viem je to deň reformácie. Určite sú 
medzi nami taký poslanci, ktorých to ruší, alebo ktorý by chceli ísť do kostola, toto sme vždy 
akceptovali, takže aj k tomuto by som prosil Váš názor, síce je nás tu málo. Ďakujem! 
A. Marek – ďakujem, pán poslanec Keszegh. 
B. Keszegh – ďakujem za slovo pán primátor. Pravda je tá, že by som chcel predložiť návrh. 
Musím však podotknúť, že som nútený ohľadom témy, ktorá sa týka parkovacieho systému. 
Pripravoval som sa na to tak, že to predložím vtedy, keď bude predkladaná ročná, alebo 
polročná uzávierka tejto spoločnosti. Aj kolegovia dozaista sledovali vlastnosti novo 
zavedeného systému, alebo tie zmeny, ktoré výhodne alebo nevýhodne vplývali na obyvateľov 
mesta. Jednou takou zaujímavosťou je, i keď to nenavrhovala parkovacia spoločnosť, bolo 
vyňatie jednej časti parkoviska z parkovacieho systému pri mestskej tržnici. Podľa mňa mnohí 
ani netušia, že v systéme zostala ešte jedna časť. Parkovacia spoločnosť navrhla, aby boli 
parkoviská vyňaté symetricky, teda aby bola možnosť parkovania na obidvoch stranách 
bezplatne, napriek tomu sa však niekoľko parkovísk dostali späť do systému mestského úradu. 
Môj návrh smeruje na to, že to spôsobuje zmätok, ktorí naznačili aj obchodníci, tak aj 
obyvatelia. Táto asymetria spôsobuje nepriaznivú situáciu pre tam pracujúcich, práve preto by 
bolo potrebné zaviesť, aby bol systém jednotný. Teda v tom prípade, keď je v rámci európskeho 
projektu zavedené bezplatné parkovanie pre vyše 100 miest pred tržnicou, je bezplatné 
parkovanie pre budovou Čemadoku, tak by malo byť bezplatné aj pred pohostinstvom, čínskou 
reštauráciou a ostatnými obchodmi. Malo by to byť zavedené v každom prípade jednotne, 
nakoľko vidíme, že to spôsobuje medzi obyvateľmi nespočetné nedorozumenia. V rámci tohto 
nedorozumenia bolo uložených množstvo pokút, a vychádzajúc z toho aj taktiež množstvo 
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sporov. Tento návrh na uznesenie som samozrejme nesformuloval tak, že som to s nikým 
nekonzultoval. Rozprával som s riaditeľom parkovacej spoločnosti. Jedná sa tu o 20 
parkovacích miest, čo nie je až taký veľký počet, čo nespôsobuje taký výpadok zo systému, 
z 600 miestneho parkovania. Pociťujeme aj to, že by to neznamenal veľký výpadok po finančnej 
stránke, lebo keby tam ostalo zavedené platené parkovanie, ľudia by potom zaparkovali radšej 
na Kossúthovom námestí. Tento systém neúmerne mobilizuje autá a nenasleduje žiadnu logiku. 
Teda môj návrh by bol ten, aby sme schválili návrh parkovacej spoločnosti, teda aby sme 
zaviedli bezplatné parkovanie na tých 20 parkovacích miest aj na tretej strane. Sformulujem to 
teda správne, ako to bolo aj v zásadách, kde boli vymenované platené parkoviská nasledovne: 
Nám. Kossutha vedľa objektu mestskej tržnice, od križovatky Damjanichova až po ulici Jókaiho. 
Teda táto časť by vypadla, a týchto 20 parkovacích miest by bolo v budúcnosti bezplatných. Ja 
viem akceptovať všetky argumenty, že to má byť tak či onak, ale táto asymetria, že na jednej 
strane je to zavedené tak a na druhej onak spôsobuje bezhlavosť, a dáva dôvody na 
nedorozumenia. Pretože jednému podnikateľovi napomáha, a druhému spôsobuje nepriaznivú 
situáciu..... 
A. Marek – všetci rozumieme tomu, čo hovoríš... opakuješ sa! 
B. Keszegh -  ale však to môžem povedať. Pán primátor teba ja vždy vypočujem... prosím 
o trpezlivosť, ďakujem pekne. Ja si myslím, a v tomto ma tiež podporili aj odborníci, že toto by 
bolo racionálne rozhodnutie. Ďakujem pekne a prosil by som kolegov, aby ma v tomto podporili. 
V. Novák – ja toto neviem podporiť že v bode Rôzne otvoríme  problematiku parkovania. Písal 
o tom Gerzson, čiže Gerzson mal toto trápenie niektorý týždeň a písal  o tom na Bumme. Náš 
názor je taký Béla, že nejde o odborné rozhodnutie. Ide o to, že vypadlo veľmi veľa parkovacích 
miest. V prvom rade z dvoch dôvodov – buď boli na zlom mieste nepoužívali sa, a druhá vec je, 
že kvôli zákonu o taxislužbe sme museli zabezpečiť veľmi veľa parkovacích miest. Druhá vec 
je, že odborník si ľahko povie parkovacej spoločnosti, aby vynechala ešte 21 miest, keď 
dostávajú paušál – mesačne 8400 eur, im je to úplne jedno či vynechajú ešte 21, alebo 30, ale 
nám nie. A príjem – zatiaľ napĺňame tú predstavu, ktorú sme mali, pretože za polrok sme 
vyzbierali 78 000 eur, mesačne je to približne 16 000 eur, v zimných mesiacoch 13-14, čiže to 
znamená, že táto koncepcia sa osvedčila. A teraz, aby sme tu prijali také uznesenie, aby sme 
vylúčili... a druhá vec je, že parkovacie miesta na ľavej strane tržnice boli vytvorené zo zdrojov 
európskej únie, ale na druhej strane nie. Čiže tu nejde o asymetriu, ale takto bolo rozhodnuté. 
Keď my vyberieme 21 miest, to znamená že mesto môže rátať s menším príjmom. Tu nejde 
o asymetriu, jednoducho neoberme mesto o 21 parkovacích miest. Už aj len kvôli taxíkom, tam 
je v podstate pozitívna bilancia, ale kvôli tomu sme museli vynechať tieto parkoviská. Ja som si 
vypočul Gerzsonov názor, prečítal som si, ale takto sa to nedá.  Odborníci... s akými odborníkmi 
si sa ešte rozprával okrem parkovacej spoločnosti? Ďakujem. 
B. Keszegh – ďakujem pánovi viceprimátorovi Novákovi za reakciu. Som rád, že sa riadi 
Gerzsonovým blogom , ja som môj návrh nedal na základe toho. Asi pred dvoma mesiacmi sa 
vynoril problém a mýlilo to obyvateľov, že na jednej strane neboli  namaľované modré čiary.   
Preto sa môže na to pán viceprimátor pamätať, lebo som bol v tejto veci u riaditeľa spoločnosti 
a nato, relatívne rýchlo začali maľovať modré čiary aj tam. Vôbec sa to nezrodilo na základe 
nejakého blogu, alebo na základe nejakej správy. To že on komunikuje s niekým a on má aké 
nápady... ešte raz hovorím, ak si pán viceprimátor svoj názor vytvorí na základ blogu, má na to 
právo. Ja som sa pokúsil opýtať kompetentných. Ak poviem, že som sa informoval, v prvom 
rade je zrejmé že parkovacia spoločnosť vie poskytnúť štatistiku čo sa týka parkovania. Čiže ja 
sa môžem ísť rozprávať o tom aj do miestnej pekárne, ale oni mi nebudú vedieť povedať, že 
o koľko miest ide, o akú sumu. Bol by som rád, nakoľko sa pán viceprimátor vyjadril tak 
uštipačne, keby pán viceprimátor splnil uznesenie, podľa ktorého každý polrok treba predložiť 
vyhodnocovaciu správu, a zrejme v tom prípade by sme tu nemuseli predvádzať tieňový box 
a karate, ale hovorili by sme o konkrétnych číslach. Ale neplnia toto uznesenie, pán 
viceprimátor. Okrem toho, opýtal som sa miestnych podnikateľov a ľudia prichádzali s tým, že 
dostávajú pokuty, aj keď v podstate dostali také informácie, že keď je modrá čiara vedľa tržnice 
bude bezplatné parkovanie a nakoľko začali pokutovať, tak úplne dobromyseľní Komárňania 
dostali bezdôvodne pokutu. Títo ľudia prišli za nami a my hájime ich záujmy. Nevedia ako to 
funguje, nakoľko toto rozhodnutie je úplne iracionálne. Ešte raz, u koho by som sa mal 
informovať, keď nie u parkovacej spoločnosti, ktorá má presnú štatistiku, ktorú žiaľ my 
nedostaneme, nakoľko ju mestský úrad nepredloží. Pevne dúfam, že aj kolegovia poslanci vidia 
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tú iracionálnosť. Ešte raz hovorím, v parkovacom systéme máme teraz približne 600 
parkovacích miesta, čiže to by znamenalo, že by sme mali o 20 miest menej, finančne by sa to 
minimálne dotklo mesta a ešte by som dodal, že čo sa týka nevýhodného paušálu, mesto si 
môže sebe ďakovať, na náš názor  sa ani len neopýtalo. Prosím, aby ste si ten horúci zemiak 
pohadzovali na tej strane. Ďakujem pekne. 
V. Novák – tu ide o to, že chceme zrušiť parkovacie miesta, nie o to či si dostal správu alebo 
nie. A že na koho sa treba obrátiť? Poviem na koho... napríklad na mňa, ale ty sa ku mne 
nespustíš. Som nútený povedať, že ja som vypracoval a predkladal ten materiál. Každého si sa 
opýtal len mňa nie. Ktorí sú to tí odborníci? Ja sa za neho nepovažujem, ale za obsah som ja 
zodpovedal, ja som rokoval týždne a mesiace, my sme ho pripravovali s parkovacou 
spoločnosťou. Zavolal si mi aj raz? Zavolal si mi? Prečo si sa neopýtal na náš názor, alebo na 
názor úradu? Prečo sú podstatní len externisti. Ešte som nemal ani možnosť sa k tomu vyjadriť, 
povedať si svoj názor...Prepáčte za osobnú invektívu, ale ide o to.  Neútoč prosím ťa, nechcel 
som ti ublížiť. Tu v televízii povieš, že nie sú informácie? Sú informácie ,v piatich minútach by ťa 
pán inžinier Kóňa informoval aký je príjem a bolo to aj teraz v polročnej uzávierke.  Nechceme 
zrušiť viac parkovacích miest, pretože pre mesto je to jednoducho nevýhodné. Opakujem, tie 
parkovacie miesta na ľavej strane boli vytvorené z finančných prostriedkov EÚ, preto nemôžu 
byť platené, nakoľko sú súčasťou projektu. Avšak na pravej strane nie.  Budiš, zrušme, nie je 
problém, len nie týmto spôsobom tu, ale predložiť v komisii a keď 30. bude riadne 
zastupiteľstvo, predtým to prejde v komisiách. Tu je Tomi, v tej komisii to treba predložiť. Ale so 
všetkou úctou,  jednoducho, tu, v poslednom bode riešiť zásady nie je dobré! Nech sa to 
prerokuje v odbornej komisii, nech oni posúdia, a keď myslia, nech o 20 alebo 30 znížia 
parkovacie mesta. To je všetko, ale nehovor mi dopredu, že toto je nevýhodné. Na základe 
čoho tvrdíš, že zmluva, ktorú uzavrelo mesto bola nevýhodná? Prečo nie to bolo nevýhodné čo 
bolo doteraz. Je výhodná, vidieť to aj na financiách, príjmy sú vyššie ako keď sme peniaze 
delili.  
A. Marek –  dobre, prosím pána Gyırfyho. 
L. Gyırfy -  nikdy som nevyjadroval svoj názor k takejto téme, ale nadhodenú loptu je hriech 
nesmecovať. Tipický príklad, čo je skutočná podstata parkovacieho systému v Komárne? 
Jednoznačne ide o peniaze. Ani náhodou nejde o to, aby nám uľahčili život, teda aby každý mal 
miesto na parkovanie. Najväčšia chyba v parkovacom systéme je tá, že nie je daná možnosť na 
voľné parkovanie na štvrť či pol hodinu. Potom by sme mohli mať hocijakú vysokú tarifu, lebo by 
to napomáhalo život v meste. Niečo iné som chcel povedať o cyklotrasách. Chvalabohu teraz 
už aj smerom do Kolárova a do Štúrova budeme mať cyklotrasy, avšak bol by som rád, keď do 
nasledujúceho rozpočtu by sme zahrnuli aj náklady na údržbu týchto trás. Chcel by som 
poprosiť príslušné oddelenie mestského úradu, aby dávali na to pozor, lebo treba to vyriešiť. 
Vybudovali sme cyklotrasu aj na ostrove, každí kto tadiaľ chodí môže vidieť, že nedá sa na tom 
bicyklovať od buriny, nikto sa o to nestará. Je pravda, že nie je to naša cyklotrasa, síce neviem 
že komu to patrí, ale my sme to dali vybudovať. A keď sme to my vybudovali, tak na čo sme to 
robili, keď nedá sa na tom prejsť bicyklom? Takisto teraz dáme vybudovať mnohé cyklotrasy, 
ktoré sú súčasťou aj komárňanského katastra. Bolo by dobré, keď by sme sa zaoberali s týmito 
cyklotrasami aj naďalej, a sem-tam by sme ich dali do poriadku. Musíme si to premyslieť a dať 
to do nasledujúceho rozpočtu, musíme na to vyčleniť peniaze, aby sme na tieto údržby mali 
peniaze. Len toľko som chcel dodať, ďakujem pekne.  
T. Varga – ďakujem za slovo! Chcel by som poprosiť vážené zastupiteľstvo a pána primátora, 
aby sme hlasovali ešte raz na ten materiál, ktorý predkladal pán Weszelovszky. Podľa môjho 
názoru žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájom priestorov v budove 
CVČ Komárno bola veľmi chaoticky  a zmätočne predkladaná. Preto by som prosil o tom ešte 
raz hlasovať, keďže ony tie priestory naozaj potrebujú. Druhá vec, je zrejmé, že v pevnosti 
nakrúcajú americký film, a chcel by som sa opýtať od pána primátora, že má z toho nejaký 
prospech aj mesto, alebo dostáva za to nejaké peniaze? Platia za nájom alebo za niečo iné? 
Ďakujem.  
A. Marek – samozrejme, že áno. Majú aj výpožičkovú zmluvu, ale prosím ťa pán Gráfel upresni 
tieto informácie. 
Ľ. Gráfel – keď nás vyhľadala firma, ktorá zastupuje americkú spoločnosť filmársku na 
Slovensku Kreon s.r.o., tak sme začali s nimi rokovať o prenájme. Vybrali si priestor vyslovene 
na filmovanie medzi Starou a Novou pevnosťou na tom betónovom placi. Urobili určité úpravy, 
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tie úpravy, ktoré oni urobili v rámci terénu a v rámci tých scén, ktoré oni potrebujú do filmu, tak 
v podstate nám vykonali obroskú prácu, ktorú my nemusíme uhradiť. To je jedna vec. Tieto 
práce neviem vyčísliť, ale pohybujú sa v nejakých tisícok euroch. Čo sa týka prenájmu na dobu 
filmovania, bolo dohodnuté 20 000 eur, ktoré už aj táto firma na účet mesta uhradila. Navyše 
ešte žiadali o 3-4 dni prenájmu, nepaätám si presne, lebo sme teraz robili ďalšiu zmluvu a jeden 
dodatok ešte k tomu na niekoľko miestností, ani nie miestnosť ale priestor, ktorý sa nachádza 
za mestskou políciou, tak za to ešte zaplatia, to ešte nezaplatili lebo teraz bol urobený dodatok, 
zaplatia 1000 eur. S tým, že ešte predĺžili o niekoľko dní túto zmluvu dodatkom, pretože meškali 
vo filmovaní, tak nám ako protihodnotu kompletne všetky náletoviny na baloch Starej pevnosti, 
ktorá nie je predmetom ich prenájmu, to nám ako protihodnotu urobili, to viem, že toto stálo 
okolo 5000 eur, čo oni priamo uhradili dodáateľom. Čiže v podstate keď to mám len tak nejak 
bežným systémom zhodnotiť, takže máme z toho príjmy a máme z toho aj priamo aj materiálny 
úžitok v hodnote vykonaných prác na tejto národnej kultúrnej pamiatke. O tej mediálnej, a o tom 
zviditelnenia nechcem hovoriť, pretože to sa dostáva do všetkých médií a práve dneska ma 
požiadali, aby som predstavil pevnosť hollywoodskemu mediálnemu šéfoi, ktorý to potom 
postupuje ďalej. Má to dobrú odozvu a má mesto svoje príjmy a určité výhody. 
A. Marek –  krátko povedané boli tam urobené aj také práce, ktoré teraz už mesto nemusí 
vykonať. Vyčistili tam niektoré priestory, samozrejme keďže hovoríme o kultúrnej pamiatke až 
také vážne zmeny tam nemohli urobiť, len také ktoré aj nám vyhoveli. Máš slovo pani 
poslankyňa Hortai. 
É. Hortai –  nebolo by potrebné k tomu aj rozhodnutie schválené mestským zastupiteľstvom? 
A. Marek –  nerozumiem.  
É. Hortai –  nepotrebovali by k tomu rozhodnutie od zastupiteľstva, aby sme im to mohli dať do 
prenájmu? 
A. Marek –  nemyslím si, že by potrebovali... toto je len výpožička a nie prenájom. Mali sme tu 
návrhy. Prvý návrh bol taký, ktorý nepovažujem za správny, že v bode Rôzne bol predkladaný 
takýto nepripravený, nekomplexný materiál, ktorý nebol prerokovaný ani v komisiách, ale prišiel 
tento návrh, ja to rešpektujem. Vie to niekto podporiť? Prosím hlasujme! 
 
/Výsledok hlasovania č. 130/: 
poslancký návrh poslanca Mgr. Bélu Keszegha 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 14 
Za: 6  
Proti: 1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 2 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 1865/2014) 

 
A. Marek – ďalší návrh bol od pána poslanca Varga, o prenájom priestorov v budove CVČ 
Komárno, áno? 
G. Weszelovszky – áno pán primátor, ak nebol jednoznačný môj predklad, alebo som sa mýlil 
v niečom, tak sa ospravedlňujem. Dovoľte mi v tom prípade, ak s tým súhlasí aj vážené 
zastupiteľstvo, aby som to znova predkladal. Hlavná vec je pred vami, je tam návrh na 
uznesenie – zámer prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, ide o priestoroch v CVČ. 
Suma na m2 je rovnaká ako bola v minulom roku, minulý rok už to bolo schválené s mestským 
zastupiteľstvom, keďže toto obdobie už uplynulo, musíme to znova schváliť. 
A. Marek – prosím hlasujme o tomto návrhu. Pán poslanec Gajdáč. 
O. Gajdáč -  podľa mojich výpočtov je nás 14, a keď na to treba 15 hlasov, tak môžeme síce 
hlasovať, ale nemám tu už inú kartu.  
A. Marek -  na zámer netreba 3/5 väčšina všetkých hlasov. Je nás 15. 
O. Gajdáč -  je nás 15? Mýlil som sa potom... 
V. Novák – podľa návrhu a názoru Ministertstva financie, a podľa názoru všetkých, na zámer 
nie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, stačí len obyčajná väčšina. Ja takýto papier 
mám, ak má niekto iný, prosím preukážte mi to. Na samotný prevod treba 3/5 väčšina. 
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A. Marek – vážení poslanci, máme tu tento návrh, poďme na to hlasovať. Nechcem teraz 
hovoriť o tom, či treba alebo netreba... neviem posúdiť kto má 100% pravdu. Nech sa rozhodne 
o tom zastupiteľstvo, bolo by potrebné aby to dostali. Hlasujme a podporme ich žiadosť!  
 
/Výsledok hlasovania č. 131/: 
poslanecký návrh poslanca JUDr. Tamás Varga - zámer  nájmu ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa 
Počet všetkých poslancov: 25  
Počet prítomných  poslancov : 15 
Za: 14  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 1866/2014)  
 
 
K bodu číslo 15 Záver  
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek sa každému poďakoval za účasť, aj za pripomienky 
a o 17:27 hodine ukončil 41. zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
  
V Komárne dňa 24. 09. 2014 
 
 
 
  
...............................................    .......…………………………        
 Mgr. Ľudovít Gráfel                 MUDr. Anton Marek  
   prednosta MsÚ                       primátor mesta    
 
 
 

 
Overovatelia 

 
 

................................... 
PaedDr. Štefan Bende 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Kristína Mészárosová 
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia s prílohami a so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov 
- výsledky hlasovania  
- pozmeňujúce návrhy poslancov o ktorých sa nehlasovalo  
- oznámenie poslanca o neúčasti na zasadnutí MZ 
- 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 


