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Naše číslo: 61736/51608/OOP-ZP2/2012                       Komárno, 20. septembra 2012 
 

ZÁPISNICA  
Z 22. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 20. SEPTEMBRA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
   
Neskôr prídu: Ing. Alžbeta Jágerská, Ing. Imrich Dubány, MUDr. Peter Tóth, MUDr. Zsolt Sebı. 
 
Neprítomní:  Mgr. Juraj Bača, JUDr. Mária Kanthová. 
 
Ďalší prítomní:  

- Ing. Štefan Pásztor, prednosta MsÚ, 
- vedúci odborov MsÚ,    
- hlavný kontrolór, 
- prizvaní zástupcovia tlače, 
- prizvaní vedúci mestských organizácií. 

 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov pri otvorení 
rokovania: 19. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Anna Szabóová. 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia zápisnice:  - JUDr. Tamás Varga, 

     - Mgr. Ondrej Gajdáč.  
 

/Výsledok hlasovania č. 1/: 
overovatelia  
Za  :17   
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený (č. uznesenia 729/2012)
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek  predložil program zasadnutia, vyzval prítomných 
poslancov na predloženie pripomienok a návrhov k programu. Pán primátor stiahol z programu 
rokovania bod č. 17 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc s tým, 
že bude zaradený do programu najbližšieho zasadnutia MZ.  
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É. Hortai:  
- v bode Rôzne, chcem otvoriť novú tému, nový bod ohľadom zaradenia Univerzity J. Selyeho.  
 
A. Marek: ešte toľko by som chcel povedať, že dnes je tu dôležité rokovanie zmiešanej 
medzivládnej komisie maďarského a slovenského parlamentu pod vedením štátnych 
tajomníkov. Sú prítomní obaja veľvyslanci. Len vám chcem dopredu nahlásiť, že mi budú volať 
a budem tam musieť odísť, nakoľko tam mám ešte určité povinnosti, tak okolo druhej. Ďakujem, 
prosím aby sme hlasovali o dnešnom programe zasadnutia so zmenami.  
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:   
celý program zasadnutia so zmenami, ktoré uviedli A. Marek a É. Hortai     
Za  :19     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je schválený (č. uznesenia 730/2012) 
 
O 12:30 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Juraj Bača.  
 
Schválený program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie  
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
5. Návrh na VZN o výkone taxislužby na území mesta 
6. Návrh na VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 
7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
8. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
9. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
10. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno 
11. Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti pozemku p.č. 

7983 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno 
12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
13. Správa odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
14. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
15. Prestavba časti Hradnej ulice na dvojsmernú premávku  
16. Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície 
17. Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej pevnosti 
18. Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi 
19. Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu 
20. Rôzne 
21. Záver 

 
K bodu číslo 2 Interpelácie  
 
L. Gyırfy – chcem interpelovať pána primátora v súvislosti s budovou ktorá sa nachádza 
v parku a s  jej majetkovoprávnymi záležitosťami,. Som nesmierne rád, že budova má konečne 
majiteľa a je v prestavbe a ešte viac sa teším tomu, že už nebude špatiť okolie mesta v ktorom 
sa nachádza. Dúfam, že jej využitie bude osožné pre mesto. Avšak,  nedá sa nevšimnúť si 
a nevedieť,  že žiaľ toto môže mať finančný dopad na rozpočet mesta o čom my žiaľ zatiaľ 
nevieme.  Táto budova, toho času bola vložená ako majetok do spoločnej firmy. Od mesta ju 
kúpil spolumajiteľ za 4 mil. Sk, ktoré dvojročným oneskorením vyplatil. Mesto za  oneskorenie 
vyrubilo poplatok z omeškania 1,2 mil. Sk. Toto, do dnešného dňa, nie je vyrovnané. Druhá vec 
je, že na liste vlastníctve tejto nehnuteľnosti bol zápis, ktorý bol zapísaný počas predošlého 



 

 3 

vedenia, aby sa nemohlo s nehnuteľnosťou voľne nakladať. Podľa toho čo vieme, zmizlo to 
odtiaľ. Niekto to odtiaľ vymazal, zrušil a takto nehnuteľnosť zmenila svojho majiteľa. Ako 33%-
ný spoločníci tejto spoločnosti nevieme, že ako sa to stalo a za koľko, avšak aj to dobre viem, 
že táto spoločnosť je dosť zadlžená, majiteľ sám voči sebe zadlžil spoločnosť, z čoho 33% je 
náš dlh. Nakoľko už spoločnosť nemá vlastný majetok, bolo by dobré vedieť ako prebehol 
predaj a za koľko, či pokrýva deficit spoločnosti, alebo až neskôr sa dozvieme, že tento deficit 
budeme musieť hradiť z rozpočtu mesta. Nepovažoval som to za dobrý nápad, že toto všetko 
sa stalo bez vedomia zastupiteľstva a preto si myslím, že pán primátor v tomto prípade neurobil 
všetky kroky na základe majetkovoprávnych predpisov a preto ho žiadam, aby spresnil ako to 
prebehlo, aké riešenie má čo sa týka rozpočtu, a akým spôsobom bude prebiehať likvidácia 
tejto spoločnosti, pretože tým že spoločnosť nemá majetok, už nemá zmysel.  
 
O 12:40 prišla pani poslankyňa Ing. Alžbeta Jágerská.  
 
A. Marek  – bol rozdaný materiál, dúfam, že ho má každý. Požiadali sme COM-VARGAS 
o vyjadrenie. Čo sa týka právnej stránky tejto žiadosti, žiadam pána viceprimátora, ak by si bol 
taký láskavý.  
V. Novák  – myslím, že sme rátali s takouto interpeláciou. Totiž dostali sa k nám také informácie 
a fakty, dodatočne, s ktorými musíme oboznámiť aj zastupiteľstvo ako tretinového vlastníka tejto 
budovy. Pripravili sme pre vás materiály, ktorými my disponujeme. V prvom rade, Gyırfy 
Lászlóvi by som chcel odpovedať, že prípad samotnej spoločnosti COM-VARGAS by bolo 
dobre oddeliť od toho kroku, ktorý konateľ urobil, čiže ako sa mohla tá budova, kde je 
tretinovým vlastníkom mesto,  dostať do cudzieho vlastníctva. Treba to oddeliť, totiž jedna časť 
sa týka valného zhromaždenia, respektíve vôle samosprávy, ktorú bude zastupovať pán 
primátor na valnom zhromaždení a samotný ten fakt, s ktorým sa mesto teraz stotožnilo.  
V lete, po tom ominóznom zastupiteľstve, keď väčšinový vlastník ponúkol, že by kúpil od mesta  
jeho podiel, v zastupiteľstve nedošlo k žiadnemu konsenzu. V júli niekoľkokrát pán Varga prišiel 
za pánom primátorom na rokovanie. Na jednom takomto rokovaní som bol aj ja, tam vtedy pán 
Varga oznámil, že je jeden investor, ktorý by chcel túto budovu obnoviť a žiada pomoc mesta 
v tom, aby mesto bolo nápomocné v rôznych administratívnych a povoľovacích procesoch, 
ktoré sú k tomu potrebné. Do konca augusta sme nevedeli o zámere pána konateľa predať túto 
nehnuteľnosť. Vychádzali sme z tej premisy, ktorú máte aj vy pred sebou, že v roku 2007, 
bývalý primátor a vtedajší vedúci oddelenia, úplne zákonne, vydal povolenie na to, aby mohol 
byť obnovený interiér budovy. Toto povolenie bolo naďalej platné, nezávisle od toho, že čo sa 
stalo od roku 2007, čiže samotné povolenie je naďalej platné, stavebný úrad nám to potvrdil, 
čiže v tomto sme nevideli žiadny problém. Keď sa začali práce, vnímali sme to ako obnovu 
majetku a nie ako prevod majetku. Keď sme prvýkrát dostali od týždenníka Delta žiadosť, že 
predsa len tu pôjde o zmenu vlastníka, začali sme to preskúmavať a pracovníčka právneho 
oddelenia na katastri zistila, náhodou, že bol vykonaný zápis na liste vlastníctva, čiže zmena 
majiteľa nehnuteľnosti. Nás to úplne šokovalo, nakoľko, tak sme sa učili a je to aj v zákone 
o katastri, že ten môže previesť vlastnícke právo, môže vložiť vklad do katastra, kto je 
vlastníkom svojho majetku. Približne pred dvoma týždňami sme sa dozvedeli, že tento vklad 
prebehol. Tu je list vlastníctva ale napriek tomu, že v zakladacej listine nie sú obmedzenia, 
podľa obchodného zákonník,  čo sa týka práv konateľa, konateľ spoločnosti, ako väčšinový 
vlastník nemal právo urobiť tento krok. Práve preto, keď sme sa toto dozvedeli, a darmo sme 
chceli odpoveď od správy katastra, že akým spôsobom a na základe akého zákona vykonali 
tento zápis, odpoveď sme nedostali, takže my sme iniciovali, že sa obrátime žiadosťou na 
krajskú správu katastra o preskúmania zákonnosti, pretože my to vidíme tak, že konateľ 
prekročil svoju právomoc. Takisto požiadame okresnú prokuratúru aby preskúmala, či sa stali, 
alebo nie, také skutočnosti, ktoré naznačujú na trestný čin, čiže „ podvodným spôsobom“, čiže 
tu niekto vedome obišiel menšinového vlastníka.  Ešte raz vyhlasujeme, že ani pán primátor, ani 
úrad neurobil také rozhodnutie... nebolo zvolané valné zhromaždenie, čo sme chceli iniciovať, 
ale právo na to má len dozorná rada, respektíve konateľ, čiže žiadne také rozhodnutie sme 
neurobili a ani primátor nebol na to splnomocnený, aby súhlasil s predajom nehnuteľnosti. 
Druhá vec je, že konateľ spoločnosti toto jeho rozhodnutie neoznámil pánovi primátorovi, čiže 
išlo to mimo nás. Čo sa týka ťarchy, tu je list vlastníctva. Totiž, preto tam bola ťarcha, lebo 
spoločnosť mala dlh na daniach, ale následne, keď to zaplatil, mesto malo úradnú povinnosť 
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kvitanciou túto ťarchu vymazať. Čiže nemalo právny dôvod, to tam naďalej viesť, čiže nie toto 
bola prekážka, aby zapísali vlastnícke právo, ale podľa nášho názoru, ale to je náš názor,  
kataster porušil zákon. Toľkoto vám viem povedať. Myslím, že nie je potrebné prijať na toto 
zvlášť uznesenie, lebo s pánom primátorom sme sa dohodli, že budeme žiadať o prešetrenie 
tohto prípadu. Právnici už pripravili základné dokumenty a požiadame aj prokuratúru, aby 
preskúmala postup katastra. Momentálne toľkoto vám viem k tomu povedať. Ešte toľko, že 
predvčerom sme požiadali pána konateľa aby prišiel. Chceli sme od neho, aby tento jeho 
postup písomne odôvodnil, to je to čo máte aj pred sebou. Podľa nás je to irelevantné a my to 
tak vidíme, že bol porušený zákon.  
A. Marek  – zavolali sme ho. Nevieme za koľko to predal. On sa vyjadril tak, že ako konateľ 
spoločnosti mal na to právo a keď to bude ukončené, tak bude valné zhromaždenie a vtedy 
nám oznámi aká je situácia a až potom to viem priniesť pred zastupiteľstvo. Požiadal som ho 
o písomné vyjadrenie, čo máte pred sebou. Viac k tomu povedať neviem. 
K. Gli č -  ja by som chcel interpelovať pána primátora ohľadne Kossuthovho námestia. 
Predtým, než  dám otázku by som v rýchlosti chcel povedať toľko, keďže jedna súťaž na Ulicu 
práce sa nám nie veľmi vydarila, tak rozhodol som sa v letných mesiacoch, že sa budem 
zúčastňovať kontrolných dní na Kossuthovom námestí, aby som zistil aká je tam situácia 
a môžem vás informovať že vzťahy medzi dodávateľom a mestom neboli najlepšie a tá situácia, 
ktorá tam bola, nebola najprijateľnejšia. Môžem len toľko povedať, že z toho, čo som videl, tak 
môžem povedať, že vedenie mesta a všetci kompetentní ľudia, ktorí zabezpečujú túto akciu zo 
strany mesta podľa môjho názoru urobili maximum pre to, aby nám eurofondy neodišli a teraz 
sa pýtam pán primátor, v akom štádiu je vlastne ukončenie Kossuthovho námestia zo stránky 
ukončenia stavby, zo stránky finančnej a potom by som dal aj pod otázku, že či je už otázka 
Ulice práce uzavretá, alebo či je otvorená ešte.  
A. Marek  – teraz je prakticky, v štádiu preberacieho konania. Spätne trošku rekapitulujem. Boli 
sme na ministerstve, takže nám termín predĺžili do 31. augusta s tým, že je ešte určité obdobie 
na odovzdávanie, tzv. preberacie konanie, kde sa prakticky potom ukončí s tým, že sa prakticky 
ešte dopíšu nedorobky, na to je určitý čas , čo oni musia odstrániť. Napriek opakovaným 
výzvam sa s   riaditeľom Euro–buildingu  nepodarilo nadviazať kontakt, až okolo 20. augusta sa 
prakticky ozval takým spôsobom, že keď pôjdeme tak nás príjme. Tak samozrejme sme išli, 
nakoľko sme s ním potrebovali jednať. To bolo prvé jednanie, ktoré bolo možné za rok aj pól 
nadviazať. Jednanie bolo otázne, ale my sme povedali, že je určitý čas a za ten čas to treba 
dokončiť hocijakým spôsobom. Potom je odstraňovanie nedorobkov a  potom je finančné 
vyrovnanie do konca novembra, keď to má byť uzavreté. Aby sme boli ešte trochu v obraze. 
Bolo stretnutie Únie miest, pred dvoma týždňami v piatok, kde bol aj klub primátorov. V rámci 
všeobecného som sa opýtal, že ako je to u nás možné, že keď sa robia nejaké verejné 
obstarávania, napr. aj na odvoz smetí a pod. každý kto sa prihlási, musí sa vyjadriť, že určitý 
park stavebný, alebo niečo podobné má, ale v tomto prípade ako je Euro-building, keď je to len 
skupina právnikov, ktorá len subdodávateľov poveruje s tým a je tu tá transparentnosť že má 
vyše 50 súdnych konaní.  Keď som to nadniesol na Únii miest, hneď bola reťazová reakcia, lebo 
hneď tam bolo 12 alebo 13 miest, ktorí majú také isté problémy. Jedno z nich, je takisto ako my, 
teraz ešte v horšom stave, je Martin. My sme nadviazali kontakt aj s Martinom, s tamojším 
primátorom a odišiel tam viceprimátor Szabó aj s ďalšími, boli tam na preberaní situácie. Oni sú 
v takej istej situácii ako my. Výsledok bol taký, že Únia miest rozposlala na všetky mestá na 
Slovensku ohľadne tohto, že aké sú problémy a každé mesto sa má v rámci toho ozvať, kto má 
takéto nejaké problémy a vyjadrili nám jednoznačne pomoc, keď budeme potrebovať, keď to 
pôjde na ostrie noža, lebo nie sme jediný, čo sa týka takýchto stavieb. Takže asi toľko viem 
povedať, sme prakticky vo finálnom štádiu. Sú tam nepríjemnosti akurát z toho hľadiska, že tí 
subdodávatelia peniaze nejako nedostávajú od investora, od Euro-buildingu a tí ktorí im tam 
pracujú tak odchádzajú. Takže boli aj také problémy. Nakoniec subdodávatelia zobrali ľudí 
z Harčášu, ktorí im mali robiť, lebo iní už nechceli, tak robili určitý čas, ale tiež ich nezaplatili, 
takže nakoniec povedali subdodávatelovi, že nepôjdu ďalej robiť, dokonca volali na mestský 
úrad, že prečo im nezaplatíme a to čo urobili rozbijú, takže sme museli to Kossuthovo námestie, 
tak ako je, ešte dať aj strážiť. Toľko ku Kossuthovmu námestiu. ZŠ Ul. práce. Poprosil by som 
pána viceprimátora Nováka.  
V. Novák  – vo veci Ul. práce len toľko, že mesto asi pred mesiacom, požiadalo ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, jeho agentúru o preskúmanie všetkých skutočností 
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týkajúcich sa pokračovania alebo nepokračovania zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku 2010 na 
rekonštrukciu školy Ul. práce. Minulý týždeň v utorok sme sa zúčastnili rokovania s pánom Ing.  
Weszelovszkým, vedúcim školstva, kde sme sa stretli s generálnou riaditeľkou a s riaditeľmi 
odboru a s kontrolným odborom vo veci ďalšieho postupu. Bolo nám oznámené, že vzhľadom 
k tomu, že okrem administratívnych problémov, ktoré sa vyskytli, že agentúra od roku 2011 už 
nedisponuje so žiadnymi financiami, respektíve vo výške 80 mil. eur nakontrahované zmluvy, to 
znamená, že už vlani kedy sme chceli a dostali sme povolenie, už vtedy bolo jasné agentúre, že 
nemajú ani cent na účte vo veci vykrytia našich požiadaviek. To znamená, že všetko to, čo sa 
stalo aj na tom fóre,  kde sa zúčastnil aj bývalý minister Simon, nehovoril pravdu. Už vtedy bolo 
jasné, že už pred voľbami, už vtedy bolo jasné že agentúra nedisponuje s finančnými 
prostriedkami. Zatiaľ sme  nedostali písomnú odpoveď v tejto veci, ale čakáme. Počítali sme 
s tým, že do týždňa dostaneme. Samozrejme keď dostaneme odpoveď vo veci ukončenia 
zmluvy, samozrejme budeme mestské zastupiteľstvo v tejto veci informovať aj písomne.  
A. Marek  – aj v júni som sa k tomu vyjadril, že sme postúpili celú agendu, ale veľmi dlho to 
trvalo, takže aj na tie opakované, keď som tam volal, že to ešte nemajú spracované a v auguste 
ešte stále žiadne ďalšie vysvetlenie, takže určitý čas prešiel.  Predtým sme sa rozprávali, že tak 
potom sa budeme  snažiť  z vlastných zdrojov aspoň tú telocvičňu dať do poriadku.  Až doteraz 
to trvalo. Musíme teraz prakticky, v zrýchlenom konaní prebehnúť zaobstaranie dodávateľa, aby 
sme tú telocvičňu vedeli urobiť. Počítali sme s tým, že keď sme to tam dali ešte začiatkom júna 
celú agendu, že v polovici júla by sme to mali, prakticky na to odpoveď či kladnú, či zápornú, či 
negatívnu z hocijakého hľadiska a krásne to zvládneme do konca septembra, preto som sa aj 
vyjadril, že do konca septembra bola tá telocvičňa prevádzkyschopná. Predĺžilo sa to, ale 
nakoniec urobíme tak, že možno to bude teraz neskoršie, lebo určitý čas tam musí uplynúť, 
možno dva, alebo tri týždne, aby sa to mohlo urobiť. Záleží to od počasia a čim neskoršie sa to 
začne, tým je to komplikovanejšie.   
M. Mácza – vážený pán primátor, už opakovane sa pýtam, že kedy bude mať mesto kanceláriu  
cestovného ruchu. Máme na to viac ako rok platné uznesenie. Dostali sme prísľub aj od pána 
viceprimátora, že tento rok už určite bude. Je jeseň, a v danej veci sa nič neudialo. Nevyjasnilo 
sa ani to, že čo bude s tou trafikou, ktorá je v bývalej kancelárii cestovného ruchu. Písmeno „I“ 
tam síce zostalo, ale  kancelária tam nefunguje ako kancelária cestovného ruchu, ale ako 
trafika. Myslím, že my sme jediné mesto na Slovensku, kde kancelária cestovného ruchu 
funguje ako trafika. Je to dosť veľký problém, lebo ako vieme priemysel v meste upadá, tak 
aspoň z cestovného ruchu by sme mohli ťažiť, lebo my máme čo ukázať svetu. Sme historické 
mesto, ktoré ale treba manažovať a k tomu je potrebná aj táto kancelária. Ak na šport vieme dať 
státisíce, tak aj na toto by sme mohli dať  niekoľko desaťtisíc eur a problém by sa hneď vyriešil.  
 
O 13:00 hodine prišiel pán poslanec Ing. Imrich Dubány.  
O 13:00 hodine odišiel pán poslanec PaedDr. Štefan Bende - zahlásil ešte pred začiatkom 
rokovania.  
 
A. Marek  – máš pravdu. Snažili sme sa aj o reštrukturalizáciu, čo sa týka aj pevnostného 
systému, o personálne zmeny a k tomu ešte aj tá trafika. Žiaľ, ale musím povedať, že ešte stále 
nemáme ukončenú celú agendu Viatoru. Áno, tvoja interpelácie je na mieste. Zaoberali sme sa 
s tým, ale zatiaľ sme to nedotiahli do konca. Samozrejme sú k tomu potrebné aj financie 
a nestačí len osoba, ktorá to tam bude prevádzkovať, ale sú potrebné aj propagačné materiály. 
Čo nás brzdí, sú samozrejme finančné prostriedky.  
I. Andruskó  – predtým, než by som interpeloval pána primátora v niekoľkých veciach, chcem 
sa opýtať od konateľa spoločnosti COM-MÉDIA Zoltána Péka, že ako je na tom spoločnosť 
s digitalizáciou. Moja prvá interpelácia na pána primátora sa týka spoločnosti COM-Therm. Keď 
sme pred niekoľkými rokmi predali spoločnosť COM-Therm, tak sme dúfali, že budú  zachované 
dobré vzťahy s mestom. Na základe občianskych dotazov by som sa chcel opýtať od pána 
primátora, že čo sa dá robiť, viem, že zmluva je medzi spoločnosťou a obyvateľom, ale žiaľ 
o čom ja budem hovoriť platí aj pre právne vzťahy medzi mestom a spoločnosťou COM-Therm. 
Medzi rokmi 2009 a 2010 sa zvýšili ceny za vykurovanie o 3,65% a medzi rokmi 2010 a 2011 
cca o 31%. Nie je isté, že by sme my nemohli zasiahnuť do toho, že akým spôsobom 
spoločnosť COM-Therm poskytuje svoje služby voči obyvateľom, je to síce vzťah medzi 
fyzickou a právnickou osobou, avšak, problém je tam, že napr. ZŠ Eötvösa je napojená na 
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vykurovanie. Tieto pomery nám jasne ukazujú, že im za rok vzrástli výdavky za teplo o napr. 
31%, čo veľmi zaťažuje rozpočet mesta. Ak dobre viem aj plaváreň je napojená na COM-
Therm. To znamená, že aj pre COMORRA SERVIS vzrástli výdavky za vykurovanie, podľa 
hodnôt, o 31%. Chcem sa opýtať pána primátora, že mesto čo robí v tejto záležitosti, veď, ja si 
myslím, že mesto nemôže dlho strpieť, že jednotlivé naše spoločnosti, organizácie, ktoré sú 
napojené na COM-Therm v obrovskej miere sa im zvýšili ceny za vykurovanie, čo sa už týka aj 
mestského rozpočtu, veď keď sú problémy a je potrebná dotácia, v tom prípade tieto problémy 
musí riešiť mesto a vyplatiť tieto dotácie danej organizácii. A tu nevidím, v týchto prípadoch, 
vyvíjať aktivity pána Nagya, pritom pán inžinier Nagy býva veľmi aktívny vždy a všade a v tomto 
prípade nie. Poviem príklad o ktorom som hovoril aj na zasadnutí MR, a je to moja druhá 
interpelácia na pána primátora. Rodičia detí na ZŠ Ul. Eötvösa nechápali... organizovali 
majáles, kde bolo 1000 účastníkov, a pán inžinier zakázal pre šesť kuchárok vyplatiť na ten 
deň, sobotu, diéty. Ide o 15 eur na osobu. Veď tie kuchárky pracujú za minimálnu mzdu. 
Rodičia, personál boli veľmi pohoršení, že takéto rozhodnutie ,za uplynulých 10 rokov, z mesta 
ešte nepadlo. Keď pani riaditeľka urobí všetko pre to, aby sa deň vydaril, tak na žiadosť, alebo 
príkaz pána inžiniera, pre kuchárky nevyplatia, povedzme 100 eur. A priniesol som pre vás pán 
inžinier, nie červenú, zatiaľ len žltú kartu, aby najbližšie pán inžinier, už to budem myslieť vážne 
a budem žiadať pána primátora, že... a veľmi veľakrát pán inžinier pracuje na vlastnú päsť. 
Všimol som si to aj na minulom zasadnutí MR, že pán inžinier, bez vedomia vedenia mesta, 
rieši veci. Takže, z mojej strany preto tá žltá karta pán inžinier. Ja ako poslanec, mám na to 
právo povedať si svoj názor o vašej činnosti. Kde ide o malé sumy, povedzme o 100 eur, v tom 
prípade zakáže vyplatiť, avšak tam kde výdavky sa zvýšia o 30%, tak v tom prípade som ešte 
zatiaľ materiál, alebo charakteristiku problému nevidel, že čo urobilo mesto, prípadne, či 
rokovalo so spoločnosťou, aby nebolo zvýšenie o 30% ale o 15% alebo 20%. Veď keď si 
zoberiem teplo ako objem, tak si myslím, že je možnosť sa dohodnúť, aby suma bola značne 
menšia. To je jedna otázka na ktorú by som chcel odpoveď, že mesto aký krok urobí v prípade 
COM-Thermu, keď nie teraz, tak potom písomne. Od COM-Thermu bol prísľub, čo sa už sčasti 
aj uzavrelo, o tých 10 mil., ktoré neprišli do kasy a nieže len neprišli, ale v posledných rokoch sa 
podľa štatistiky dosť zvýšili aj ceny za prívod tepla, čo vo veľkej miere zaťažuje mesto. Druhá 
otázka sa týka prisťahovania neprispôsobivých občanov do mesta, ohľadom toho sa vyjadril aj 
pán primátor v televízii. Pozrel som si nákrese, kde sú tie bloky. Pravdepodobne je nárast, lebo 
som hovoril s viacerými riaditeľmi škôl, ktorí mi naznačili, že ich pohľadali zaujímaví ľudia, ktorí 
teraz chcú svoje deti dať zapísať do 5., 6., 7. ročníka. Hovoril som s riaditeľom ZŠ Eötvösa, aj 
s bývalou riaditeľkou, ktorí mi potvrdili, že skutočne cca 15, 20 žiakov chceli dať zapísať do 
školy. Čiže to odôvodnenie, že neprišli, je nepravdivé, pretože je pravdepodobné, že museli 
prísť, nakoľko tieto deti sa objavili na „trhu“ školstva. Rodičia sú povinní ich dať zapísať do škôl. 
A tiež sa stalo, týka sa to najmä 1. a 2. sídliska, tiež je tam škola a tam ich pani riaditeľka ani 
nechcela zapísať. Mesto by sa malo zaoberať. V obvode, kde má dieťa trvalý, alebo prechodný 
pobyt, škola nemôže odmietnuť zápis, zo zákon je povinná. Preto som žiadal na zasadnutí MR, 
aby bol pripravený výkaz zo strany mesta, že za posledné týždne, koľko nových žiakov chceli 
dať zapísať do základných škôl a tak by sme mali obraz o tom, povedzme 50, 100, 150, detí, 
pretože to by bolo potom jasné, že tieto deti, plus ich rodičia sa prisťahovali do mesta. Mali by 
sme o tom prehľad. Oni sú povinní ich dať zapísať, lebo sa to viaže na rodinné prídavky, atď. 
Žiadam úrad, pána primátora,  aby úrad urobil analýzu. Teraz školy odovzdávali počet 
študentov, do 15. septembra, čiže už určite je o tom obraz, že v jednotlivých ročníkoch sa koľko 
nových žiakov objavilo. Z toho sa potom dá vyvodiť, že sa buď organizovane, alebo len tak sa 
viacerí prisťahovali do Komárna, tým zvyšujú počet obyvateľov, ale občania to zazlievajú a boli 
by veľmi neradi, keby sme sa dopracovali tam, kde Svodín alebo Nesvady. Treba na to 
dohliadať a s touto otázkou sa vážne zaoberať, pretože občanov to naozaj ruší a žiadajú 
vysvetlenie. Toto bola moja druhá interpelácia, čiže aj na túto žiadam písomnú odpoveď. 
A teraz ako som žiadal na začiatku, interpelujem konateľa spoločnosti, že ako sú na tom 
s digitalizáciou, čo sa spoločnosti podarilo dosiahnuť, či od 1. januára pôjde vysielanie, aj 
zákonom predpísanej v digitálnej forme. Ešte posledná interpelácia na pána viceprimátora. 
Nepovažujem to za fér, keď pán viceprimátor vyhlási že citujem: „Simon nepovedal pravdu“ . 
Niekto si myslí, že povedal pravdu. Ja som odvtedy žiadny dokument nevidel, v ktorom by 
popierali položku po položke, a že by pán poslanec Simon klamal, alebo nehovoril pravdu. Dnes 
máme tiež na programe „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií“,  ak si 
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vedenie mesta myslí, že má k dispozícii dôkazy, alebo fakty tak v rámci tohto bodu mohli 
predložiť tento materiál a prípadne pozvať pána poslnca a konfrontovať tieto názory, pretože ja 
som bol na tom veľkom stretnutí. Z toho čo tam odznelo sa nedalo zistiť, že kto klamal, alebo 
neklamal. Čo je isté a veľmi smutné je, že investícia sa neuskutočnila.  
 
O 13:10 prišla pani poslankyňa JUDr. Mária Kanthová.   
 
Z. Pék, konate ľ spolo čnosti COM-MÉDIA  – v prvom rade by som vám chcel oznámiť, že 
spoločnosť COM-MEDIA, z finančných dôvodov, zmenila tlačiareň. Komárňanské listy bude 
tlačiť spoločnosť Petit Press. Len pre informáciu, tlač jedného čísla je o  70% lacnejšia ako 
doteraz. Poviem vám to v číslach, doteraz sme za tlač jedného čísla platili 1.400 eur s DPH 
a teraz 650 eur s DPH. Po konzultácii s pánom primátorom sme sa rozhodli, že zmeníme 
tlačiareň. V inom formáte, ale v podstate v takom istom rozsahu ich budeme vydávať aj naďalej. 
V súvislosti s digitalizáciou vás chcem informovať o tom, že včera sme dostali predbežný návrh 
na rozpočet. Ak sa dobre pamätáte, my sme v súvislosti s týmto už predložili predbežný plán, 
ktorý bol na sumu 65.000 eur. Včera sme dostali návrh, ktorý je nakoniec viac ako o polovicu 
nižší, a to na sumu 30.000 eur a túto sumu predložíme na ďalšom zasadnutí MZ na schválenie, 
ba dokonca možnože na základe ďalších rokovaní sa táto suma zníži ešte o 8.000 eur, ale 
s týmto súvisiace podrobnosti vám predložíme na ďalšom zasadnutí MZ. Momentálna prebieha 
schvaľovací  proces frekvencie. Iniciátorom bol telekomunikačný úrad, pred troma mesiacmi. 
Nakoľko Komárno je hraničné mesto, preto s Maďarskom a s Rakúskom zlaďuje frekvenciu, 
ktorú pridelil COM-MEDII.  Je to zdĺhavejší proces, podľa informácií z telekomunikačného 
úradu, ak sa to nepodarí zladiť, podľa zákona do 31. decembra 2012, tak  COM-MÉDIA bude 
mať 6 mesiacov na to, aby po šiestich mesiacoch spustili digitálne vysielanie. Tento proces 
zladenia momentálne prebieha a takisto denno-denne prebiehajú konzultácie so Slovenským 
 telekomunikačným úradom.  
A. Marek  – to čo Imro Andruskó žiadal písomne, tak na to sčasti sa dá odpovedať ústne, aby aj 
ostatní počuli o čom j reč, ale samozrejme odpovieme aj písomne. Čo sa týka COM-Thermu. Je 
to súkromná spoločnosť. Musíme si na to pozrieť. Veľmi dobre vieme, že pre každého 
najväčšou položkou sú  náklady na energiu. Čo sa týka neprispôsobivých občanov. Je to už 
dlhšie trvajúci problém. Od konca júna sa snažíme o to, aj keď prídu na sociálny odbor sa 
hlásiť, aby sme vedeli o nich. Vyžiadali sme zoznam od súkromníkov, ktorí majú tie 
nehnuteľnosti, kam sa nasťahovali, vo vlastníctve. My len ten vieme brať do úvahy. Policajti tam 
pravidelne chodia a  týždenne dávajú hlásenia.  Teraz nedávno tam tiež bol incident, ale ani nie 
vonku sa stal,  ale v budove. Manželka poranila manžela s nožom. Už dávnejšie koluje tá 
správa, že niektorí sú tu aj z východu. Žiaľ, vylúčiť to nevieme. Čo sa týka školstva, neviem, či 
pán Weszelovszky vie o tom niečo.  
G. Weszelovszky  – špeciálne takéto informácie od riaditeľov škôl nemám. S touto 
problematikou sme sa zaoberali na porade riaditeľov koncom augusta. Ak si žiada ctené 
zastupiteľstvo, viem vytlačiť konečný zoznam zapísaných žiakov do škôl a aj aktuálny počet 
žiakov na porovnanie. Nehovorím, že nie sú rozdiely, ale nie sú podstatné. Druhá vec je, že my 
ako úrad nesledujeme národnosť dieťaťa, alebo ku ktorej etnickej skupine patrí. My pracujeme 
len s číslami. Vo výkaze materských škôl figuruje aj národnosť dieťaťa. Materské školy už tieto 
údaje odovzdali, základné ešte zatiaľ nie, budúci týždeň urobíme súhrn týchto údajov.  
I. Andruskó  – je mi jasné, že takéto výkazy nie sú, ja som len narážal na to, že napr. v 5. 
ročníku bolo doteraz 18 žiakov a teraz je tam 25 žiakov, tak tých sedem sa tu muselo objaviť, 
podľa všetkého neprestúpili z iných škôl. To čo nám teraz chceš skopírovať, tak pravdepodobne 
to tam nebude, prestupy. Viem lebo dnes som taký výkaz odovzdával. Tak by sa to dalo zistiť, 
že porovnať minulý rok s týmto rokom a keď v niektorom ročníku veľmi vzrástol počet žiakov, 
tak to znamená, že sem museli odniekadiaľ prísť. Tak by sa to dalo vyriešiť, že zavolať 
riaditeľom škôl či v jednotlivých ročníkoch vzrástol počet žiakov oproti minulému roku. Ak 
vzrástol, tak je problém, lebo to znamená, že nejaká vrstva sa sťahuje do Komárna a zapisuje 
žiakov do rôznych škôl. Terajšia štatistika tento údaj neobsahuje, sú tam len komplexné čísla.  
A. Marek  – nevadí, aj toto je jeden spôsob ako overiť situáciu.  
V. Novák – nie ja som bol oslovený, ale chcel by som len doplniť odpoveď. Zúčastnili sme sa 
zasadnutí školských rád, máme určité informácie. V podstate, školy postupujú podľa zákona, tie 
deti, ktorých rodičia trvale bývajú v Komárne a tí, ktorí dlhšiu dobu prechodne bývajú 
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v Komárne, sú školy povinné zapísať. Problém je so ZŠ Ul. práce. Keď sme zlikvidovali 
Vnútornú okružnú 51, za čo sme nedostali ani slovko chvály, nie preto ako keby sme to 
očakávali, len za to, za čo my nezodpovedáme dostaneme a za to, za čo my zodpovedáme, to 
tak prekĺzne. Tí, ktorí sa dostali von na Harčáš, cca 90% možno aj viac, sa hlásia k maďarskej 
národnosti, všetky išli na ZŠ Ul. práce a tým deformujú dochádzku, čo môže byť problém, ale 
my môžeme postupovať len podľa zákona. Približne 500, 600 bytov, ktoré sú v súkromnom 
vlastníctve, to my nevieme ovplyvniť. Na poslednom stretnutí majitelia povedali, že oni chcú 
každý jeden byt obsadiť. Čiže, zoberú každého a problém je len to, keď je prihlásený na trvalý 
pobyt, a keď neplatia, dostanú sa na ulicu v tom prípade sa už potom musí postarať mesto 
Komárno, lebo im musíme zabezpečiť prístrešie. Viem veľmi dobre, čiže v tomto prípade môže 
mesto postupovať podľa zákona, ale následkami sa treba zaoberať zvlášť a k tomu vám 
informácie poskytneme. V súvislosti so Simonom. Ja mu nechcem ubližovať, len ešte raz 
hovorím, že túto informáciu sme dostali na  ministerstve, tých 80 mil. a povedali že na  viaceré 
dopredu podpísané zmluvy nie je finančné krytie, čiže nechcem dokazovať jeho pravdu alebo 
nepravdu. Žiaľ, nezávisle od toho, či sme vinní alebo nie, toto je pravda. Čo sa týka 
vykurovania. Môžeme sa na to pozrieť, ale treba sa opýtať aj na  zvýšenie za vodu,  s ktorým sa 
tu zastupiteľstvo tiež nestretlo, že to do akej miery ovplyvnilo zvýšenie vykurovania, avšak to 
mohlo byť v našich rukách, ale naša spoločnosť tento krok neurobila, aby tu predložila ceny 
vody, takže opýtame sa aj od KOMVaKu a nielen na vykurovanie.  
A. Marek  – prosím zostaňme pri interpeláciách.  
 
O 13:20 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Sebı.  
 
T. Varga  – moja prvá otázka je, že na začiatku roka sme rokovali o výstavbe kúpaliska na 
Mŕtvom ramene Váhu. Chcem sa opýtať v akom je to štádiu, či z toho bude niečo, ako bolo 
sľúbené, že v máji to bude odovzdané, alebo z toho nebude nič. Moja druhá otázka sa  viaže na 
interpeláciu Imra Andruska. Vime o tom, že na mestský úrad prichádza veľmi veľa petícií z 1. 
a 2. sídliska. Zaoberá sa niekto s týmito petíciami, alebo nie? Za ďalšie. Ja ako predseda 
komisie pre verejný poriadok, prečo neviem o týchto petíciách, prečo nie sú postúpené do mojej 
komisie, aby sme sa s tým mohli zaoberať a čo robí pán primátor pre zvýšenie bezpečnosti, aké 
konkrétne korky urobil pre bzpečnosť na 1. a 2. sídlisku? 
A. Marek  – Mŕtve rameno Váhu. Opakovane sme rokovali v lete. Sadli sme si už  na konkrétne  
podmienky, ktoré sú v zmluve. Žiaľ, tam sme narazili na prekážky, na ktorých sme sa nevedeli 
dohodnúť, čiže teraz čakáme na ďalšie rokovanie. Základom bolo, že my na určitý čas im dáme 
tú plochu, len potom keď sa tam hovorilo už o tom, že by tú plochu postúpili ďalej do prenájmu, 
tak samozrejme, že my na toto nemôžeme pristáť. Tiež tam bola reč o tom, že keď to oni 
postavia a nevedeli by to prevádzkovať, tak v tom prípade by sa ohodnotil majetok a mesto by 
to prevzalo. Kým nebude tá zmluva vyhovujúca, zatiaľ ju pred zastupiteľstvo nepredložíme. 
Ďalšia téma – petície. Neviem o tom, že by bolo strašne veľa petícií. Jedna bola, kde bolo 268 
podpisov a týkala sa Rómov na Sústružníckej ulici. Aj teraz čo prišlo, nie je petícia, zbierali len 
podpisy, jeden poslanec podal petíciu ohľadom ostrova, ale ani to nie je petícia lebo 
nezodpovedala petícii, ale budeme sa s tým zaoberať v bode Rôzne.  
B. Szabó  –je to skôr sťažnosť ako petícia, ktorú adresovali na zastupiteľstvo, ale to sme 
rozmnožili a môžeme o tom hovoriť v bode Rôzne.  Naozaj nevieme o tom a je to o to 
zaujímavejšie, lebo ja som v tom obvode poslanec, hociktorý stránkový deň som k dispozícii pre 
obyvateľov a občania o tom aj vedia. Úradná petícia neprišla, ak len sa nedostala v rámci úradu 
niekam inam, o čom však ja neviem, okrem tej ktorú spomenul pán primátor. Ale ak sú také, tak 
treba povedať konkrétne, že ktoré sú to.  
Cs. Cúth  – v súvislosti s interpeláciou Imra Andruska odznelo, že je samozrejmé, že úrad pošle 
písomnú odpoveď . Chcem naznačiť, že to  nie je až také samozrejmé, ba dokonca to vôbec nie 
je samozrejmé. Ja som už pomaly 18. mesiac poslancom a na moje interpelácie som dostal len 
jediný raz písomnú odpoveď i napriek tomu, že som viackrát žiadal. Takže preto som nútený 
zopakovať moju jednu skoršiu interpeláciu. Čiže pred troma mesiacmi moja interpelácia bola, že 
ktovie prečo nebolo zriadené oddelenie projektov zamerané na prípravu projektov 
z Operačných programov EÚ. Najlepším dôkazom pre potrebu takéhoto oddelenia je prípad ZŠ 
Ul. práce, respektíve pred troma mesiacmi som s obavami hovoril o tom, že takisto táto 
investícia nebude dokončená, hoci som si v dobrej viere myslel, že v predĺženom termíne do 31. 
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júla bude dokončená. Nestalo sa. Vtedy som sa opýtal, môžete si to vypočuť, či vieme dodržať 
termín do 31. júla. Moja druhá otázka bola, a čo keď sa to nedajbože nepodarí, kto bude platiť 
za vykonané práce  a po tretie, kedy bude vytvorené oddelenie projektov. Odvtedy sme sa 
z internetového portálu od viceprimátora Bélu Szabóa dozvedeli, že ministerstvo znova predĺžilo 
termín o mesiac, takže podľa momentálneho stavu do 31. augusta, ale taktiež to nebolo 
dokončené.  Ja som tiež bol na mieste fotiť, ale samozrejme nechcel som to ukázať verejnosti, 
aby z toho nebol cirkus. O tri mesiace na to, teraz, by som znova zopakoval, aktualizoval moje 
otázky, nakoľko som na ne odpoveď nedostal. Čiže moja prvá otázka je, či už bude konečne 
dokončené Kossuthovo námestie. Keď áno, tak kedy. Kto bude platiť náklady vyplývajúce z 
omeškania, ak budú také. To je veľmi dôležitá otázka a mňa ako občana mesta Komárno to 
veľmi zaujíma a okrem mňa ďalších aspoň 34 tis. ľudí.  A moja tretia otázka je, že kedy bude 
vytvorené oddelenie projektov, veď veľmi dobre vieme, že je potrebné. Nielen preto, že ako 
mesto nie sme schopní realizácie už získaného, vylobovaného a vypracovaného projektu, ale aj 
preto, lebo ani nezískavame nové  projekty EÚ a podľa tohto, ani nepíšeme. Moja štvrtá otázka 
a chcel by som, aby ste mi odpovedali  áno, alebo nie, či už prebehlo odovzdanie Kossuthovho 
námestia, čiže nie či prebieha, ale či už prebehlo. Chcel by som sa ešte opýtať, že prečo 
nedostaneme písomné odpovede na naše otázky, interpelácie, i napriek tomu, že o to výslovne  
žiadame. Chcem upriamiť pozornosť na to, že s interpeláciami nechcem uspokojiť našu 
zvedavosť, čiže nie preto interpelujeme, lebo mňa ako Csabu Cútha to zaujíma, alebo mám 
neuhasiteľnú túžbu vedieť veci, ktoré sa ma netýkajú, ale preto, lebo tieto otázky sa, v prvom 
rade,  nie v nás formulujú, my ich len tlmočíme.  Ide o verejné záležitosti. To je jedna vec, že my 
poslanci nedostávame odpovede, hoci ide o verejné veci, ale takisto aj občania sa sťažujú na 
nevyriešené veci, respektíve, že úrad nedodrží 30 dňovú vybavovaciu lehotu. A tu chcem 
nadviazať na Tamása Vargu, ohľadom petícií, a bolo tu spomínané, že nevedia o nich, tak 
napríklad petícia z Novej osady v súvislosti s verejnou komunikáciou. Občania podali petíciu, 
ale odpoveď nedostali. Vybavovacia lehota už uplynula. Je tu aj pán, ktorý petíciu sformuloval. 
V súvislosti s  2. sídliskom, o ktorom bola reč už aj v interpelácii Andruska, respektíve Varga 
Tamása. Chcem ich poprosiť, ak dostanú odpoveď, aby ju postúpili aj mne, nakoľko ma táto 
záležitosť tiež veľmi zaujíma.  
A. Marek  – ohľadom Kossuthovho námestia som už odpovedal. Tak to vyzerá celé, ako keby 
vedenie mesta mohlo za to, že sa to takto ťahá. Snažil som sa vysvetliť, že ako to je. Snažili 
sme sa, urobili sme všetko čo sa urobiť dalo, v rámci zákona. To, že nie je projektové 
oddelenie. Nebolo ani predtým a nie od toho záleží, či bude niečo, alebo nie. Čo sa týka 30 
dňovej lehoty. Musíme sa na to pozrieť, samozrejme lehoty treba dodržať. Písomné odpovede. 
Povedali sme, že budú písomné odpovede. To, že neprišli odpovede, tak prepáčte, treba to 
napraviť. Petícia. Neviem o čo ide, ak je tu pán nech sa k tomu vyjadrí. Poprípade ak vadí 
obyvateľom Novej osady, že tam vteká do Mŕtveho ramena kanál a tam už dobrý čas robíme v 
spolupráci s hygienou prieskum, že koľko ľudí je tam na čierno napojených na kanalizáciu.  
Cs. Cúth  – podľa mojej informácie, oni podali petíciu, už pred viac ako 30-timi dňami, ale 
odpoveď nedostali. Čiže ide o Novú osadu a o verejnú komunikáciu vedľa nej. Čo sa týka  
odpovede pána primátora, neviem ju prijať, preto žiadam písomnú odpoveď. Chcem ale 
podotknúť, že samozrejme nie od vás očakávam, aby ste tam vy osobne išli s fúrikom, atď., ale 
informácie by som chcel dostať, veď ide o verejné peniaze a chcel by som vedieť ako nakladajú 
s verejnými finančnými prostriedkami mesta, či sú vo výhľade nejaké pokuty, atď., ale 
v podstate ak dostanem na moju interpeláciu odpoveď tak v tej by toto všetko malo byť. 
Vytvorenie projektového oddelenia som nie ja sľúbil, ale pán primátor. Pred dvoma rokmi ste 
takto chceli riešiť realizáciu projektov, tak nech sa páči, ale keď si to pán primátor odvety 
rozmyslel, samozrejme aj na to má právo. Ešte jedna vec. Pán poslanec Béla Keszeg na 
jednom verejnom portáli oznámil, že jeho dokumentárny film, ktorý nakrúcal v mestskom parku, 
dosiahol chcený výsledok. Chcem pogratulovať kolegovi poslancovi. Zdá sa, že len so silou 
verejnosti sa dajú dosiahnuť výsledky, preto by som chcel oznámiť, že zverejním všetky moje 
interpelácie, na ktoré som nedostal odpoveď.  
M. Csintalan  – v tomto roku ešte ani jedna petícia nebola zaevidovaná.  
V. Novák  – s úctou žiadam poslancov a zvlášť Csabu Cútha, ktorý je právnik, aby používal 
právnu terminológiu. Čiže petícia musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 85/1990. 
Nemýľme si to, lebo obe majú iný režim. Nezávisle od toho, ako konal úrad, na petíciu je 
potrebná petičná komisia. Petícia je napr. čo sa týka Selyeho univerzity, ale to, že 5 alebo 10 
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ľudí predloží sťažnosť, aj na to sa vzťahujú určité náležitosti. Sťažnosť je väčšinou postúpená 
hlavnému kontrolórovi. Čiže, dobre by bolo slovo petícia používať len vtedy ak skutočne ide 
o petíciu, lebo v tom prípade sa to rieši podľa úplne iných právnych noriem.  
Zs. Sebı – ja som tiež podal list ako petíciu občanov, nie som právnik, neviem čo som urobil 
zle, že sa to nekvalifikuje ako petícia. 
A. Marek  – v bode Rôzne sa s tým budeme zaoberať. 
 
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení  
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Pán primátor odišiel z rokovania o 13:44, zasadnutie MZ ďalej viedol pán viceprimátor Ing. Béla 
Szabó.  
 
I. Andruskó  – navrhujem, aby sme hlasovali zvlášť o časti „berie na vedomie“  a zvlášť o časti 
„zrušuje“.   
 
/Výsledok hlasovania č. 3/: - anulované . Hlasovanie bolo zmätočné.  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:   
návrh I. Andruskó „ berie na vedomie“ 
Za  :12     
Proti  :0      
Zdržal sa :8      
Nehlasoval :3 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 731/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:   
návrh I. Andruskó „ zrušuje“  
Za  :20     
Proti  :0      
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 732/2012) 
 
K bodu číslo 4 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta 
 
M. Csintalan  – včera ma pán primátor poprosil, aby sme o materiály o vykonanej kontrole v  
COMORRA SERVIS nerokovali podrobne, pretože aj úrad má zvlášť pripravený materiál 
o kontrole v tejto organizácii. Kvôli týmto dvom kontrolám bude zvolané mimoriadne  zasadnutie 
MZ do troch týždňov a preto teraz sťahujem tento materiál z rokovania. Znenie uznesenia bude 
nasledovné: „ ... berie na vedomie informatívnu správu o vykona nej následnej finan čnej 
kontrole  č. 7/ÚHK//2012“.  
 
/Výsledok hlasovania č. 6/: 
 návrh na uznesenie s PN M. Csintalana   
Za  :19     
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :3 
Prítomní :23 návrh je schválený (č. uznesenia 733/2012) 
 
O 14:25 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Peter Tóth.  
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K bodu číslo 5 Návrh VZN o výkone taxislužby na území mesta  
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:   
návrh na uznesenie k VZN     
Za  :19     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :5 
Prítomní :24 návrh je schválený (č. uznesenia 734/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:   
návrh na VZN 
Za  :19     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :5 
Prítomní :24 návrh je schválený (VZN č. 8/2012) 
 
K bodu číslo 6 Návrh VZN o povinnosti vypracova ť povod ňové plány záchranných prác 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:   
návrh na uznesenie k VZN 
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :7 
Prítomní :24 návrh je schválený (č. uznesenia 735/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:   
návrh na VZN 
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :7 
Prítomní :24 návrh je schválený (VZN č. 9/2012) 
 
K bodu číslo 7 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci ekonomického odboru  
 
TE 934/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2012 – Mesto Komárno 
 
L. Gyırfy  - návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ konštatuje , že na 
základe predbežných informácií výpadok bežných príjmov v rozpočte mesta do konca roka 
2012 bude na úrovni 6% z celkových rozpočtovaných bežných príjmov; B/žiada MUDr. Antona 
Mareka, primátor mesta Komárno  predložiť na nasledujúce rokovanie mestského 
zastupiteľstva upravený rozpočet, ktorý diferencovane uplatňuje úsporné opatrenia na úrovni 
kapitol tak, aby neohrozoval plynulý chod mesta. Termín: 04. 10. 2012.  
Ďalej žiadam v návrhu MsÚ  na uznesenie doplniť slovo „rozpo čtového“  nasledovne: „... 
výsledok rozpo čtového  hospodárenia...“.  
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:   
návrh na uznesenie -  L. Gy ırfy 
Za  :13    
Proti  :0      
Zdržal sa :11      
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Nehlasoval :1 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č.736/2012 ) 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:   
PN L. Gyırfyho k návrhu MsÚ na uznesenie doplnené o slovo „r ozpočtového“  
Za  :15     
Proti  :0      
Zdržal sa :9      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 737/2012) 
 
TE-935/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariad enia pre seniorov Komárno za I. 
polrok 2012 
Predkladateľka: Ing. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia   
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:   
návrh na uznesenie  
Za  :21     
Proti  :0      
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 738/2012) 
 
TE-936/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestsk ého kultúrneho strediska za I. 
polrok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:   
návrh na uznesenie  
Za  :21     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 739/2012) 
 
TE-937/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORR A SERVIS za I. polrok 2012 
Predkladateľ: Ing. Dezsı Nágel, riaditeľ príspevkovej organizácie  
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:   
návrh na uznesenie  
Za  :13     
Proti  :0      
Zdržal sa :7      
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 740/2012) 
 
Rokovanie MZ ďalej viedol MUDr. Anton Marek, primátor mesta.  
 
TE-938/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2012 – ZŠ, ŠKD a ZUŠ 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:   
návrh na uznesenie -  ZŠ s vjm, Eötvösova ul. 39  
Za  :18     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 741/2012) 
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/Výsledok hlasovania č. 17/:   
návrh na uznesenie – ZŠ, Ul. Komenského 3   
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 742/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:   
návrh na uznesenie  - ZŠ s vjm Móra Jókaiho  
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 743/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:   
návrh na uznesenie  - ZŠ Ul. pohrani čná 9 
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 744/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:   
návrh na uznesenie – ZŠ s vjm, Ul. práce 24  
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 745/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:   
návrh na uznesenie  - ZŠ, Rozmarínová ul. 1 
Za  :17     
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 746/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:   
návrh na uznesenie – ZUŠ   
Za  :16    
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 747/2012) 
 
O 15:45 hodine pán primátor nariadil 10 minútovú prestávku.  
 
Pán primátor po prestávke požiadal poslancov, aby sa prezentovali. Výsledok prezentácie: 19 
prítomných. MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov.  
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TE-994/2012 Návrh na zmenu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2012-
zrážková voda 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 23/:   
návrh na uznesenie  
Za  :15   
Proti  :0      
Zdržal sa :3      
Nehlasoval :5 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 748/2012) 
 
TE-933/2012 Návrh na zmenu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2012 
v zmysle uznesenia MZ č. 657/2012 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:   
návrh na uznesenie  
Za  :20   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 749/2012) 
 
TE-987/2012 Návrh na zmenu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2012 – 
nákup ve ľkokuchynského zariadenia.  
 
/Výsledok hlasovania č. 25/:   
návrh na uznesenie  
Za  :20   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 750/2012) 
 
TE-997/2012 Žiados ť MsKS Komárno o uvo ľnenie viazaných finan čných prostriedkov  
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:   
pozmeňujúci návrh mestskej rady na uznesenie  
Za  :20   
Proti  :0      
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 751/2012) 
 
TE – 998/2012 Žiados ť mestskej polície o nákup motorových vozidiel 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:   
návrh na uznesenie  
Za  :21   
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 752/2012) 
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TE-989/2012 Žiados ť ZUŠ o zvýšenie finan čnej dotácie z výnosu dane  
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 753/2012) 
 
TE-932/2012 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v  roku 2012 – 
informatívna správa 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:   
návrh na uznesenie  
Za  :21   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 754/2012) 
 
TE-986/2012 Správa o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií k 31. 05. 2012 
– informatívny materiál  
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:   
návrh na uznesenie  
Za  :11   
Proti  :0      
Zdržal sa :13      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním  
 
TE-1009/2012 Vyrovnanie poh ľadávky Mesta Komárno vo či KOMVaK a.s., vo výške 
133 464,- eur, ktorá vznikla z titulu nejednotného výkladu dodatku č. 7 k nájomnej  
zmluve zo d ňa 02. 03. 2001 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:   
dodatok č. 9 
Za  :24   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 755/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:   
návrh na zmenu uznesenia č. 685/2012 
Za  :24   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 756/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/:   
návrh na uznesenie k dodatku č. 9 
Za  :25   
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Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 757/2012) 
 
É. Hortai  – pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie k návrhu na zmenu Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2012 v časti B/ doplniť ako bod č. 3 nasledovné: „pripravi ť 
presný zoznam vzájomných poh ľadávok a záväzkov mesta Komárno a KOMVaK 
(uvedením výšky, právneho dôvodu a termínu splatnos ti) vysporiadaných v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia a predloži ť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupite ľstva. 
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ.” 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/:   
zmena programového rozpo čtu s PN É. Hortai 
Za  :24   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 758/2012) 
 
TE-1010 Investi čný úver pre Mesto Komárno – výber financujúcej bank y  
 
I. Andruskó  – chcel by som navrhnúť... táto tabuľka, takto, nie je presná. Pán viceprimátor 
povedal, kým bol pán primátor služobne vzdialený, že pravdepodobne o dva týždne bude 
zvolané mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Chcem navrhnúť, aby pán inžinier pripravil 
normálnu tabuľku, tak ako pán viceprimátor povedal. V prvom kole je potrebné zmeniť tabuľku, 
pretože takto je to nereálne. Zmeňme to a potom zoberme úver. Ja nemám problém ani s OTP 
bankou, ani s VÚB, ale tatko to nemôžeme prijať, že nevieme na čo budú minuté tie peniaze. 
Žiadam pána primátora, aby stiahli tento bod z rokovania a nech je predložený o dva týždne na 
mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva s pozmeneným návrhom a s presným zoznamom, že na 
čo budú minuté peniaze.  
A. Marek – sťahujeme tento bod z rokovanie. Máme tu ešte jeden bod mimo programu. Viac 
vám k tomu povie Zoltán Bara.  
Zoltán Bara, riadite ľ Pons Danubii EGTC  – ide o cyklistickú trasu medzi Komárnom 
a Kolárovom. Tento projekt bol schválený v apríli, v júni sme dostali oznámenie o konečnej 
finančnej podpore z EU a o finančnej spoluúčasti, respektíve žiadali od nás všetky potrebné 
poklady, prílohy k uzatvoreniu zmluvy, čiže stavebné povolenie, všelijaké vyjadrenia. 
Momentálne tento projekt je v štádiu uzatvárania zmluvy a v skutočnosti čo ešte ministerstvo od 
nás žiada, je to posledná potrebná príloha k tomu aby zmluva bola konečne s ministerstvom 
uzatvorená, je o tom, že máme dostatok finančných prostriedkov na spoluúčasť. Ide presne 
o sumu: 105 521 eur. Týchto 5% bude použitých až v rokoch 2013, 2014.  Ja od vás žiadam, 
aby ste umožnila, aby táto suma sa mohla objaviť na účte EGTC, my tieto peniaze potom 
prevedieme späť na účet mesta a objaví sa až v rozpočte mesta na roky 2013, 2014 k čomu 
potom pošlem všetky potrebné dokumenty.  Ministerstvo od nás žiada len potvrdenie z banky. 
Všetky ostatné podmienky na uzatvorenie zmluvy sme už splnili.  
A. Marek  – ešte toľko chcem k tomu dodať, že v  týchto 105 tis. eurách, nie je len časť 
Komárna, ale aj tých, ktorí sú zapojení do tohto projektu, sčasti Kameničná niekoľkými 
percentami, Kolárovo, ale zatiaľ ešte nie je dohoda koľko budeme platiť my z tých 105 tis. 
a koľko Kolárovo. O tomto ešte budeme musieť rokovať, aby sme to spresnili. Preto som ho 
poprosil, aby nám o tom povedal niečo, aby sme boli v obraze, ale nakoľko tento materiál nebol 
pripravený, preto sme o tom nemohli rokovať ani na zasadnutí mestskej rady. 
É. Hortai  – podporujem realizáciu tohto projektu a nielen preto, lebo sme sa už všade 
v médiách pochválili, že tento projekt uskutočníme, ale aj preto, lebo to považujem za dôležité 
a aj to, aby pokračovala aj v opačnom smere, pretože obce to aj troška zazlievajú, že nie tým 
smerom pokračuje cyklistická trasa. Pán primátor povedal, že preto to nebolo na zasadnutí 
rady, lebo nebol pripravený materiál, ale ja tak vidím, že ešte ani teraz nie je pripravený. Návrh 
odznel, ale zastupiteľstvo vie hlasovať o návrhu na uznesenie, čo je úlohou úradu, aby pomohli 
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pripraviť na zastupiteľstvo návrh na uznesenie a potom zastupiteľstvo o tom vie hlasovať. Takto 
nie veľmi vieme k akej téme sa to viaže, k akému bodu. Aké nároky sú?  Úprava rozpočtu, 
preskupenie? Čiže aké rozhodnutie je k tomu potrebné. Čiže ja navrhujem, aby bolo presne 
sformulované, aké rozhodnutie je potrebné, vráťme sa k tomu a keď je to súrne, tak ešte 
v priebehu dnešného zasadnutia. Musíme vedieť aké rozhodnutie je k tomu potrebné, aby sme 
o tom mohli hlasovať.  
A. Marek  – prosím Ing. Jenı Nagya vedúceho finančného odboru, pána Zoltána Baru, 
a prednostu úradu aby pripravili návrh na uznesenie, ktorý prípadne potom vieme ešte zmeniť.  
 
K bodu číslo 8 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciac h 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca OÚRVaSM  
 
TE- 880 Ing. Takács Peter – žiados ť o zámenu pozemkov 
 
/Výsledok hlasovania č. 35/: 
návrh na uznesenie    
Za  :22   
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 759/2012) 
 
TE-996/2012 GOLDBERG MEDIA, s.r.o. – žiados ť o zámenu pozemkov 
 
/Výsledok hlasovania č. 36/:   
návrh na uznesenie  
Za  :18   
Proti  :1      
Zdržal sa :6      
Nehlasoval :0 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 760/2012) 
 
TE-386/2012 Andrej Eöll ıs – žiados ť o odkúpenie pozemkov 
 
K. Prodovszká  - žiadateľ nedoplnil svoju žiadosť, preto sťahujem tento materiál z rokovania.  
 
TE-733/2012 KOMPOZ, s.r.o. – žiados ť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/:   
návrh na uznesenie  
Za  :20   
Proti  :0     
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 761/2012) 
 
TE-740/2012 Obyvatelia obytného domu na Komenského ulici 5 a 7 – žiadajú o odkúpenie 
pozemku 
 
M. Mácza -  chcem zahlásiť zainteresovanosť v tejto veci, pretože bývam priamo v tom bloku, 
ktorého sa to týka.  
 
/Výsledok hlasovania č. 38/:   
návrh na uznesenie  
Za  :19   
Proti  :0      
Zdržal sa :6      
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Nehlasoval :0 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 762/2012) 
 
TE-885/2012 – Bratislavská regionálna ochranárske z druženie – žiados ť o výpoži čku 
pozemkov  
 
M. Csintalan, hlavný kontrolór mesta  – neodporúčam prijať tento návrh. Nie je v zmluve, 
respektíve v návrhu konkretizované, čo je to, čo by namiesto vlastníka vykonávali. V skutočnosti 
to územie je označené ako chránená prírodná oblasť, takže ja neviem, že čo by tam spravovali?  
B. Szabó – ešte stále nie sú pre mňa celkom jasné odpovede, ktoré odzneli. Mám pozmeňujúci 
návrh. Rozdeľme uznesenie na dve časti,  v tomto istom znení, len v jednom návrhu by bolo 
„lokalita Natura 2000 Pavelské slanisko“ a v druhom návrhu, ten istý text, len  by bolo 
„Národnej prírodnej rezervácie Apálsky ostrov“  samozrejme k tomu dopísané metre 
štvorcové a rozloha, ktorá patrí k časti Apáli.  
I. Andruskó – ja by som to zjednodušil: „ Mestské zastupite ľstvo v Komárne neschva ľuje 
uzatvorenie zmluvy o výpoži čke...“ nechápem prečo by sme mali dať do prenájmu 
Bratislavskej organizácii územie v Komárne.  Nechápem  a nevidím výhodu toho. Žiadam, aby 
sme hlasovali o tom, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje a tým pádom nebude bod B/.  
B. Szabó  – sťahujem svoj návrh a podporím návrh, ktorý navrhol pán poslanec Andruskó.  
 
/Výsledok hlasovania č. 39/:   
pozmeňujúci návrh I. Andruskó  
Za  :18   
Proti  :0      
Zdržal sa :5      
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 763/2012) 
 
TE-888/2012 Péter Molnár (VISELET s.r.o.) – žiados ť o prenájom nebytového priestoru  
 
Návrh na zloženie komisie:  
J. Bača: navrhujem pána poslanca Gliča, 
B. Szabó : navrhujem pani poslankyňu Kanthovú ,  
I. Andruskó : navrhujem pána poslanca Bendeho, mladšieho , 
A. Marek : za úrad navrhujeme Gerencsériovú a  Prodovszkú .  
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:   
návrh na uznesenie doplnený o návrh na zloženie kom isie  
Za  :23   
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 764/2012) 
 
TE-889/2012 Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov „D-GYM“ – žiados ť 
o výpoži čku nebytového priestoru 
 
Š. Bende, JUDr. – mám pozmeňujúci návrh v časti A/ bod 2 za nasledovných podmienok 
doplniť ako prvú zarážku nasledovný text: „ - uvedený nebytový priestor budú na ďalej 
využíva ť členovia klubu a iní športovci ako kempo, karatisti,  boxeristi, plavci, vodní 
pólisti, zápasníci, vzpiera či, cyklisti, futbalisti, džudisti a ostatní športov ci mesta a to 
bezplatne, s oh ľadom na kapacitu nebytových priestorov” .  
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:   
návrh na uznesenie doplnený o PN JUDr. Štefana Bend eho 
Za  :23   
Proti  :0      



 

 19 

Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :25 návrh je schválený (uznesenie č. 765/2012) 
 
TE – 890/2012 Ondrej Bendo – žiados ť o zoh ľadnenie časti vynaložených nákladov  
 
 /Výsledok hlasovania č. 42/:   
pozmeňujúci návrh rady MZ na uznesenie  
Za  :21  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 766/2012) 
 
TE- 892/2012 Ing. Irina Jaš čuková – žiados ť o predaj časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 43/: anulované hlasovanie.  
 
Pán primátor MUDr. Anton Marek , vyzval poslancov, aby sa prezentovali.  
Výsledok prezentácie: 18 prítomných. MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
/Výsledok hlasovania č. 44/:   
návrh na uznesenie  
Za  :10  
Proti  :1      
Zdržal sa :8      
Nehlasoval :3 
Prítomní :22 návrh neprešiel hlasovaním  
 
TE-931/2012 Ján Horváth a manželka Júlia Horváthová  – žiados ť o predaj záhrady 
 
/Výsledok hlasovania č. 45/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 767/2012) 
 
TE-939/2012 Ing. Eva Kuruczová – žiados ť o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 46/:   
pozmeňujúci návrh na uznesenie - KRM  
Za  :4 
Proti  :3      
Zdržal sa :15      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním  
 
/Výsledok hlasovania č. 47/:   
pozmeňujúci návrh na uznesenie - FK 
Za  :10 
Proti  :1      
Zdržal sa :10      
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním  
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/Výsledok hlasovania č. 48/:   
návrh na uznesenie - MsÚ  
Za  :3 
Proti  :1      
Zdržal sa :17      
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním  
 
TE-940/2012 ST – ING IVEST, s.r.o. – žiados ť o uzatvorenie zmluvy o výpoži čke pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 49/:   
návrh na uznesenie  
Za  :20  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 768/2012) 
 
TE-941/2012 Ing. Anita Kisová – žiados ť o predaj pozemku 
 
B. Szabó  – už odznela táto otázka, buď na rade, alebo na komisii, že podľa zákona vyvolávacia 
cena nemôže byť menšia ako cena podľa  znaleckého posudku.  
K. Prodovszká  – pri priamom predaji nie je možné predať pozemok za cenu nižšiu, než ako je 
cena podľa znaleckého posudku, avšak tu navrhujeme verejnú obchodnú súťaž.  
É. Hortai  – nemám pred sebou ten zákon, ale nemyslím si, že v prípade verejnej obchodnej 
súťaže môže byť vyvolávacia cena nižšia, pretože to  by malo také následky, že niekto to 
zoberie za nižšiu cenu.  Môžem sa na to pozrieť, pokiaľ na to čaká ctené zastupiteľstvo a aj 
úrad, že sa pozriem na právnu stránku veci, ale pravdepodobne by to mal úrad už vopred 
pripraviť, ale už aj sa na to pozerám. 
A. Marek – stiahneme tento materiál z rokovania.  
Materiál stiahnutý z rokovania.  
 
TE-942/2012 Základná umelecká škola Komárno – M ővészeti alapiskola – žiados ť 
o prenechanie časti majetku 
 
/Výsledok hlasovania č. 50/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 769/2012) 
 
TE-943/2012 Tímea Szénássy – žiados ť o predaj časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 51/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 770/2012) 
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TE-946/2012 Mgr. Štefan Kopják  - žiados ť o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 52/:   
návrh na uznesenie  
Za  :19  
Proti  :0      
Zdržal sa :1      
Nehlasoval :3 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 771/2012) 
 
TE-947/2012 PROHUT s.r.o. – žiados ť o prenájom nebytových priestorov  
 
Návrh na zloženie komisie:  
O. Gajdáč: navrhujem pána poslanca Zábojníka , 
B. Szabó : navrhujem pána poslanca Dékánya  , 
I. Andruskó : navrhujem pána poslanca Bendeho, mladšieho , 
A. Marek : za úrad Gerencsériová a Prodovszká  
 
/Výsledok hlasovania č. 53/:   
návrh na uznesenie doplnený o návrh na zloženie kom isie  
Za  :20  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je schválený (uznesenie č. 772/2012) 
 
TE-948/2012 Štefan Németh – žiados ť o predaj pozemku  
 
/Výsledok hlasovania č. 54/:   
návrh na uznesenie  
Za  :18  
Proti  :1      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :22 návrh je schválený (uznesenie č. 773/2012) 
 
TE-949/2012 Roman Bukor a manž. Etele Bukorová – ži ados ť o predaj novovytvorenej 
parcely 
 
/Výsledok hlasovania č. 55/:   
návrh na uznesenie  
Za  :17  
Proti  :1      
Zdržal sa :2      
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je schválený (uznesenie č. 774/2012) 
 
TE-975/2012 Ladislav Kopša – žiados ť o odpredaj pozemkov  
 
/Výsledok hlasovania č. 56/:   
návrh na uznesenie  
Za  :10  
Proti  :0      
Zdržal sa :7      
Nehlasoval :6 
Prítomní :23 návrh neprešiel hlasovaním  
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TE-976/2012 Ing. Štefan Zámbó a manželka RNDr. Eleo nóra Zámbóová – žiados ť o predaj 
časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 57/:   
návrh na uznesenie  
Za  :21  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 775/2012) 
 
TE-977/2012 Akzent Media, spol. s r.o. – žiados ť o prenájom časti pozemku 
 
Výsledok hlasovania č. 58/:   
návrh na uznesenie  
Za  :5  
Proti  :4      
Zdržal sa :11      
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním 
 
TE-978/2012 SSM Slovakia s.r.o. – žiados ť o prenájom časti pozemku 
 
Výsledok hlasovania č. 59/:   
návrh na uznesenie  
Za  :4  
Proti  :6      
Zdržal sa :11      
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh neprešiel hlasovaním  
 
TE-979/2012 LAFER, s.r.o. – žiados ť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 
 
Výsledok hlasovania č. 60/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 776/2012) 
 
TE-1000 IMMO MEM, s.r.o. – žiados ť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
 
I. Andurskó – už v interpeláciách som spomenul , že zaujímavým spôsobom sa nehnuteľnosť 
dostala do vlastníctva firmy a už aj vtedy som naznačil, že by sme chceli poveriť pána hlavného 
kontrolóra, aby to preskúmal.  Môj návrh na uznesenie je nasledovný : „ Návrh na uznesenie 
k návrhu na vykonanie kontroly hospodárenia a činnosti obchodnej spolo čnosti COM-
VARGAS, spol. s r.o.; Mestské zastupite ľstvo v Komárne A/ konštatuje, že mesto 
Komárno je spolo čníkom obchodnej spolo čnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o., I ČO: 
34 129 375, so sídlom 945 01  Komárno, Župná 14, za písaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1743/N; B/ ukladá hlavnému kontrolórovi 
mesta vykona ť kontrolu dodržiavania ustanovení spolo čenskej zmluvy spolo čnosti COM-
VARGAS, spol. s r.o., a platných právnych predpisov  pri kúpe obytného domu 
s pozemkom v parku Anglia od mesta Komárno, pri pre daji časti pozemku Sociálnej 
pois ťovni a predaji obytného domu s pozemkom spolo čnosti IMMO-MEM, s.r.o., I ČO: 
44 015 844, so sídlom Ul. mieru 1, 945 01  Komárno,  zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21707/N.“ 
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Výsledok hlasovania č. 61/:   
návrh na uznesenie I. Andruskó   
Za  :23  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 777/2012) 
 
A. Marek  – stiahneme tento materiál z rokovania a nabudúce sa k tomu vrátime. Prosím 
predkladateľku, aby stiahla tento materiál z rokovania.  
 
Predkladate ľka Ing. Katarína Prodovszká  stiahla materiál č. TE-1000 IMMO MEM, s.r.o.  
z rokovania.  
 
A. Marek  – prosím pána prednostu, aby predložil návrh, ktorý pripravili spolu s pánom Barom, 
v súvislosti s cyklistickou trasou.  
 
Š. Pásztor  – návrh na uznesenie: „ Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie 
informatívnu správu Zoltána Bara o schválenie projektu č. HUSK/1101/2.3.1/0239 na 
vybudovanie cyklotrasy Komárom – Komárno - Kolárovo a jej napojenie na existujúcu 
cezhraničnú cyklostrasu HUSK/081/2.3.1/0163; B/ schva ľuje  v zmysle § 6 písm. a) zák. č. 
523/2004 Z.z. poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Európskemu zoskupeniu územnej 
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným vo výške 105.521,60 eur s dobou návratnosti 
do 10 pracovných dní; C/žiada  pána primátora MUDr. Anton Mareka  zabezpečiť na ťarchu 
kontokorentného úveru prevod finančných prostriedkov na účet Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným vo výške 105 521,60 eur v lehote do 
26. 09. 2012“.  
 
É. Hortai  – zákon sa medzitým zmenil, takže to bude treba spresniť: „§4 ods. 7 písm. b) bod 
2.“  
 
Výsledok hlasovania č. 62/:   
návrh na uznesenie upravený pod ľa spresnenia É. Hortai 
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 778/2012) 
 
O 20:30 hodine pán primátor nariadil 10 minútovú prestávku.  
 
K bodu č. 9 Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejn ej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejne sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o 
Predkladate ľ: Ing. Konštantín Gli č, predseda komisie  
 
Výsledok hlasovania č. 63/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 779/2012) 
 
K bodu číslo 10 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej ve rejnej sú ťaže o výsledku 
obchodnej verejnej sú ťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárn o 
Predkladate ľ: Ing. Imrich Dubány, predseda komisie  
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Výsledok hlasovania č. 64/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 780/2012) 
 
K bodu číslo 11 Správa odbornej komisie na vyhodnotenie pri ameho predaja 
nehnute ľnosti, pozemku p. č. 7983 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca OÚRVaSM 
 
Výsledok hlasovania č. 65/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 781/2012) 
 
K bodu číslo 12 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
Predkladate ľka: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca bytového odde lenia  
 
TE-954/2012 Žiados ť o prenájom bytu v DOU – Jozef Molnár 
 
Výsledok hlasovania č. 66/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 782/2012) 
 
TE-900/2012 Žiados ť o pridelenie konkrétneho bytu – Hajnalka Rigóová 
 
Výsledok hlasovania č. 67/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 783/2012) 
 
TE – 957/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Pavol Zele ňanský 
 
Výsledok hlasovania č. 68/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 784/2012) 
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TE-956/2012 Žiados ť o prenájom bytu – František Lévai  
 
Výsledok hlasovania č. 69/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 785/2012) 
 
TE-958/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Jozefína Molnárová  
 
Výsledok hlasovania č. 70/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 786/2012) 
 
TE-959/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Andrea Némethová 
 
Výsledok hlasovania č. 71/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 787/2012) 
 
TE-960/2012 Žiados ť o prenájom bytu  - Tibor Gašpar 
 
Výsledok hlasovania č. 72/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 788/2012) 
 
TE-961/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Gabriel Jádi 
 
Výsledok hlasovania č. 73/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 789/2012) 
 
TE-964/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Ing. Veronika Baranová 
 
Výsledok hlasovania č. 74/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
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Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 790/2012) 
 
TE-965/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Töröková Zuzana  
 
Výsledok hlasovania č. 75/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 7912012) 
 
TE-967/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Rozália Magálová 
 
Výsledok hlasovania č. 76/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 792/2012) 
 
TE-968/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Zsolt Lakatoš 
 
Výsledok hlasovania č. 77/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 793/2012) 
 
TE-969/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Edita Bekeová 
 
Výsledok hlasovania č. 78/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 794/2012) 
 
TE-970/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Sárköziová Matilda 
 
Výsledok hlasovania č. 79/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 795/2012) 
 
TE-971/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Stela Rigóová 
 
Výsledok hlasovania č. 80/:   
návrh na uznesenie  
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Za  :23  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 796/2012) 
 
 
 
TE-972/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Monika Kovácsová 
 
Výsledok hlasovania č. 81/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 797/2012) 
 
TE – 1008/2012 Žiados ť o prenájom bytu – Zuzana Molnárová 
 
Výsledok hlasovania č. 82/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 798/2012) 
 
K bodu  číslo 13 Správa odbornej komisie pre obchodnú verejn ú sú ťaž  
Predkladate ľ: JUDr. Štefan Bende, predseda komisie  
 
Výsledok hlasovania č. 83/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 799/2012) 
 
K bodu číslo 14 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kult úry a športu 
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, vedúci odboru školstva  a kultúry  
 
TE-1014/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Materskej školy, Eötvösova ul. 
64, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 84/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 800/2012) 
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TE – 1015/2012 Návrh Školského vzdelávacieho progra mu Materskej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 85/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 801/2012) 
 
TE-1016/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Materskej školy, Kapitánova ul. 
29, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 86/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24  
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 802/2012) 
 
TE-1017/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej šk oly, Lodná ul. 1, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 87/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 803/2012) 
 
TE-1018/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Materskej školy - Óvoda, Ul. 
mieru 16, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 88/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 804/2012) 
 
TE-1019/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej šk oly Móra Jókaiho s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. mieru 2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 89/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 805/2012) 
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TE-1020/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 90/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 806/2012) 
 
TE-1021/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej školy, Komenského 
ul. 3, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 91/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 807/2012) 
 
TE-1022/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej školy, Rozmarínová 
ul. 1, Komárno 
Výsledok hlasovania č. 92/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 808/2012) 
 
TE-1023/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej umeleckej školy - 
Mővészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 93/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 809/2012) 
 
TE-1059/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 94/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 810/2012) 
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TE-1060/2012 Návrh Školského výchovného programu Ce ntra vo ľného času, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 95/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 811/2012) 
 
TE-1062/2012 Návrh Školského vzdelávacieho programu  Základnej školy, Ul. pohrani čná 
9, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 96/:   
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 812/2012) 
 
TE-1024/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48 , Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 97/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 813/2012) 
 
TE-1025/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Eötvösova ul. 64 , Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 98/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 814/2012) 
 
TE-1026/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Handlovská ul. 4 , Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 99/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 815/2012) 
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TE-1027/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, 
Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 100/:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 816/2012) 
 
TE-1028/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39 , Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 101/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 817/2012) 
 
TE-1029/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Lodná 
ul. 1, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 102/:   
návrh na uznesenie  
Za  :24 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 818/2012) 
 
TE-1030/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, 
Mederčská ul. 38, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 103:   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 819/2012) 
 
TE-1031/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y, Dlhá ul. 
1, Komárno - Nová Stráž 
 
Výsledok hlasovania č. 104   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 820/2012) 
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TE-1032/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž 
 
Výsledok hlasovania č. 105   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 821/2012) 
 
TE-1033/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y - Óvoda, 
Ul. mieru 16, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 106   
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 822/2012) 
 
TE-1034/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 107   
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 823/2012) 
 
TE-1035/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 108   
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 824/2012) 
 
TE-1036/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s 
vyučovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 109   
návrh na uznesenie  
Za  :20 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :4 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 825/2012) 
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TE-1037/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 110  
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :3 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 826/2012) 
 
TE-1038/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 111 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 827/2012) 
 
TE-1039/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umel eckej 
školy - M ővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 112 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 828/2012) 
 
TE-1058/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra vo ľného času, 
Rozmarínová ul. 2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 113 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 829/2012) 
 
TE-1063/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y, Ul. 
pohrani čná 9, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 114 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 830/2012) 
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TE-1067/2012 Návrh Ro čného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej škol y s VJM 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 115 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 831/2012) 
 
TE-1040/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 116 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 832/2012) 
 
TE-1041/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy, Eötvösova ul. 64, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 117 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 833/2012) 
 
TE-1042/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno 
Výsledok hlasovania č. 118 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 834/2012) 
 
TE-1043/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 119 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 835/2012) 
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TE-1044/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - 
Nová Stráž 
 
Výsledok hlasovania č. 120 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 836/2012) 
 
TE-1045/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž 
 
Výsledok hlasovania č. 121 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 837/2012) 
 
TE-1046/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 122 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 838/2012) 
 
TE-1047/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy, Komenského ul. 3, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 123 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 839/2012) 
 
TE-1048/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 124 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 840/2012) 
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TE-1049/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej umeleckej školy - M ővészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 125 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 841/2012) 
 
TE-1053/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ma terskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 126 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 842/2012) 
 
TE-1056/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy s vyu čovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
  
Výsledok hlasovania č. 127 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 843/2012) 
 
TE-1057/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Ce ntra vo ľného času, Rozmarínová ul. 
2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 128 
návrh na uznesenie  
Za  :21 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :2 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 844/2012) 
 
TE-1064/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy, Ul. pohrani čná 9, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 129 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 845/2012) 
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TE-1068/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy s VJM Móra Jókaiho, 
Ul. mieru 2, Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 130 
návrh na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 846/2012) 
 
TE-1069/2012 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Zá kladnej školy s VJM, Ul. práce 24, 
Komárno 
 
Výsledok hlasovania č. 131 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 847/2012) 
 
TE-1003/2012 Žiadosti o poskytnutie štipendia z ú čelového fondu z rozpo čtu mesta na 
podporu talentov 
 
Výsledok hlasovania č. 132 
návrh na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :23 návrh je schválený (uznesenie č. 848/2012) 
 
TE-1054/2012 Poslanecký návrh na kontrolu dopravnýc h značení v okolí škôl 
 
É. Hortai – pozmeňujúci návrh k poslaneckému návrhu na uznesenie,  ako 2. odrážka: „ 
pripravi ť  informáciu o výsledku vykonaných kontrol a o real izácii prijatých opatrení”.   
 
Výsledok hlasovania č. 133 
návrh na uznesenie doplnený o PN É. Hortai  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 849/2012) 
 
K bodu číslo 15 Prestavba časti Hradnej ulice na dvojsmernú premávku  
Predkladate ľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca OÚRVaSM 
 
Výsledok hlasovania č. 134 
pozmeňujúci návrh rady MZ na uznesenie  
Za  :23 
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :1 
Prítomní :24 návrh je schválený (uznesenie č. 850/2012) 
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K bodu číslo 16 Návrh na vymenovanie ná čelníka mestskej polície 
Predkladate ľ: MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
I. Andruskó  – hneď na začiatku by som mal procedurálny návrh, aby sme toto uznesenie 
rozdelili na dve časti. V prvej časti by sme hlasovali o odvolaní Ľudovíta Rozsnya náčelníka 
mestskej polície,  keď ho neodvoláme, tak v tom prípade bude príbeh uzavretý a  budeme 
pokračovať s pánom náčelníkom, ale keď zastupiteľstvo sa rozhodne, že odvolá náčelníka, tak 
potom budeme hlasovať o druhom uznesení či vymenujeme alebo nie pána JUDr. Kovácsa.  
T. Varga – návrh  na uznesenie:  „Návrh na uznesenie na realizáciu opatrení k činnosti 
Mestskej polície Komárno; Mestské zastupiteľstvo v Komárne, A/ žiada MUDr. Antona 
Mareka, primátora mesta Komárno zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície 
Komárno realizáciu nasledovných opatrení:  
1. vypracovať návrh nového štatútu Mestskej polície v Komárne a následné predloženie 
Mestskému zastupiteľstvu v Komárne na schválenie,  
2.  zabezpečiť vykonávanie pravidelných, najmenej raz štvrťročne, odborných výcvikov, školení 
a následné testovanie príslušníkov mestskej polície splatných právnych noriem, predpisov 
a nariadení, uznesení týkajúcich sa úloh príslušníka mestskej polície za účelom zvýšenia 
odbornej pripravenosti a fyzickej zdatnosti príslušníkov a predložiť prezenčné listiny 
o absolvovaní týchto úkonov, 
3. pred nástupom do služby pravidelne kontrolovať jednotnú ustrojenosť všetkých príslušníkov 
mestskej polície vykonávajúcich hliadkovú činnosť a zvýšiť morálny stav príslušníkov mestskej 
polície vypracovaním a pravidelným preškolovaním etického kódexu policajtov,  
4. zvýšiť stav, počet policajtov mestskej polície podľa organizačného poriadku Mestskej polície 
Komárno, 
5. naplánovať a následne vykonávať pravidelné kontroly služobnej činnosti príslušníkov 
mestskej polície nadriadeným orgánom náčelník, zástupca náčelníka v dennej ako aj v dobe 
nočnej. V prípade zistenia porušení pri plnení povinností policajta okamžite riešiť personálnym 
respektíve finančným opatrením,  
6. sprísniť a zvýšiť počet kontrol zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín 
v reštauračných a pohostinných zariadeniach v celom služobnom obvode  
7. v spolupráci  s príslušnými orgánmi Daňový úrad, Úrad verejného zdravotníctva, Ochrana 
mládeže, Policajný zbor, zorganizovať a vykonávať v pravidelných intervaloch kontroly 
v nočných podnikoch a reštauráciách, 
8. uskutočniť reorganizáciu stálej telefonickej služby mestskej polície, 
9. vypracovať koncepciu komplexnej obnovy mestského kamerového systému; 
B/žiada predloži ť písomnú správu o realizácii prijatých opatrení ... “ Žiadam, aby sme po 
ukončení diskusie hlasovali o tomto návrhu.  
 
O návrhoch sa nehlasovalo nako ľko MUDr. Anton Marek, primátor mesta po dlhej 
diskusii stiahol tento materiál z rokovania. Zárove ň sa poďakoval každému za ú časť 
a ukon čil zasadnutie MZ.  
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
           prednosta MsÚ                            primátor mesta 

 
 

Overovatelia 
 
 

................................... 
JUDr. Tamás Varga 

 
 

................................... 
Mgr. Ondrej Gajdáč 



 

 39 

Zapísala: Anna Szabóová 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:2 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia s prílohami,  
- výsledky hlasovania,  
- pozmeňujúce návrhy poslancov,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- materiály rozdané na zasadnutí. 
 
 
 
• 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. 

 
 
Poznámka: 

Dňa 31. 10. 2012 JUDr. Tamás Varga,  overovateľ zápisnice z 22. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 20. septembra 2012, nepodpísal zápisnicu z toho 
dôvodu, že nie je vyhotovená v súlade s interpeláciou poslankyne JUDr. Évy Hortai zo dňa 26. 
mája 2011, kedy žiadala zabezpečiť, aby bola  vyhotovená a predložená na overenie presná 
zápisnica, s presným (neskráteným) obsahom rokovania mestského zastupiteľstva.  

 


