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Naše číslo: 2057/44943/ZASKN2016                      Komárno, 21. január 2016 
 

 
Zápisnica 

z 15. zasadnutia  Mestského zastupite ľstva v Komárne, 
konaného d ňa 21. januára  2016  

 
 
K bodu číslo 1 – Otvorenie  
 
15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.05 hod.  otvoril a viedol Ing. 
László Stubendek , primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou 
zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných. 
 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie : Mgr. Károly Less, Zsolt Feszty a neskorší 
príchod ohlásil Mgr. Ján Vetter. 
 
Ďalší prítomní :  - poverený prednosta úradu, 

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

 
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení 
rokovania prezentovali: 22. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Návrhy na overovate ľov zápisnice : –  JUDr. Štefan Bende, 

–  Mgr. Tímea Szénássy. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 526/2016)  
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/Výsledok hlasovania č. 2/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 527/2016) 
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky  
3. Správa o plnení uznesení 
4. Vyhodnotenie Ondrejského jarmoku - informatívna správa 
5. Zadanie pre Územný plán Mesta Komárno 
6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
7. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
8. Rôzne 
9. Záver 
 
L. Stubendek  – .... nasledujú interpelácie a otázky. Vážení poslanci, tu by som chcel dať 
možnosť pre náčelníka mestskej polície. Pán poslanec Vetter mal na neho jednu otázku, ale 
myslím si, že keď odznie odpoveď náčelníka v rámci interpelácií a otázok tak si myslím, že to 
môže byť osožné pre nás všetkých. Otváram Interpelácie a otázky, prosím zahláste sa. 
Zahlásených je 8 diskutérov. Uzatváram možnosť prihlásenia sa, slovo má pán poslanec 
Varga. 
 
O 13.14 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Ján Vetter. 
 
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky  
 
T. Varga  – ..... chcel by som interpelovať pána primátora, respektíve vedenie mesta. Na ulici 
som sa dozvedel tú informáciu, že pracovisko mestsk ej polície na 2. sídlisku ukon čilo 
fungovanie d ňom 01. januára 2016 . Toto pracovisko bolo zrušené napriek tomu, že som 
osobne ja v mene záujme občanov, ako aj na návrh komisie verejného poriadku doporučil, 
aby bolo takéto pracovisko vytvorené. Mestské zastupiteľstvo to jednohlasne schválilo, 
fungovalo to tam, a na základe hlásenia náčelníka sa tam zlepšila aj situácia, nakoľko sa 
obyvatelia cítili vo väčšom bezpečí, redukovali sa výtržnosti, a tým sa dosiahli aj viditeľné 
výsledky v oblasti verejnej bezpečnosti. Toto som sa musel dozvedieť na ulici, že toto už nie 
je! Pýtam sa pána primátora, že m ňa ako navrhovate ľa, respektíve ako predsedu, alebo 
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členov komisie verejného poriadku pre čo neinformoval o tejto vzniknutej situácii?  
Odpoveď, ohľadom zaniknutia tohto pracoviska a jeho dôvodu by som žiadal aj v mene tam 
žijúcich obyvateľov. Chceli by sme vedieť aj to, aké kroky podniklo vedenie mesta, aby tam 
mohlo toto pracovisko naďalej fungovať a svoju činnosť vykonávať, respektíve svoju prácu 
vykonávať na inom mieste. Dôrazne žiadam do budúcna, aby boli uznesenia mestského 
zastupiteľstva plnené, a aby mestská polícia vedela tam naďalej svoju prácu vykonávať. 
Keby bolo možné, tak by som odpoveď chcel počuť ešte teraz, totiž ani ja a ani občania 
nebudeme čakať jeden alebo dva mesiace na svoju odpoveď, respektíve na opatrenia. 
Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Predtým ako by som odovzdal slovo pánovi 
viceprimátorovi Bélovi Keszgehovi by som chcel povedať len toľko, že vypršala nájomná 
zmluva, a zo strany nájomcu sa táto zmluva rozviazala. Týmto sme s dostali do tiesňovej 
situácie, ale situáciu samozrejme riešime. Slovo má pán viceprimátor Keszegh.   
B. Keszegh  – ..... chcel by som k tomu dodať len toľko, že by som neformuloval tak, že 
zaniklo. Za uplynulé obdobie bolo toto miesto zabezpečené tak, že pán Lengyel nám 
poskytol miestnosť bez finančných záväzkov. Pán Lengyel mal však s mestom jednu 
záležitosť, ktorá nabrala istý smer. Následne na decembrovom zasadnutí MZ bolo jedno 
rozhodnutie. Koncom decembra však mestu naznačil, že po tomto nebude mestu poskytovať 
bezplatne túto kanceláriu. Teda toto pracovisko nezaniklo, len miestnosť, ktorá nám bola 
bezplatne poskytovaná, lebo ju nájomca s nami rozviazal. Samozrejme sme mysleli na to, že 
na to musíme nájsť iné miesto a hľadať na to nejaké riešenie, ale doposiaľ nám nikto 
neposkytol priestory zadarmo. Mysleli sme však na to, aby v záujem udržania verejného 
poriadku komisia prerokovala a vyhodnotila štatistiku, že či obyvatelia využili toto pracovisko, 
lebo aj z mestskej polície máme ohľadom využitia dosť rôzne informácie. To, aby boli 
mestský policajti v teréne každý podporuje, ale aj to je pravda, že samotné pracovisko 
obyvatelia veľmi nevyužili. Otázka je potom taká, či treba na to vôbec míňať financie. Toto 
všetko by mala komisia verejného poriadku prerokovať v nadväznosti na schválený rozpočet, 
nakoľko možno nie je ani možné, aby to pracovisko z toho rozpočtu vedeli vykryť plným 
počtom policajtov. Treba prerokovať aj to, ako by si tieto povinnosti vedeli splniť, lebo nároky 
sú veľké. Minulý rok na základe návrhu pána predsedu nebola vytvorená ani rezerva, lebo 
bola rozpustená. Oproti minulému roku mestskej polícii značne klesol rozpočet napriek tomu, 
že minulý rok bol pre nich dosť kusý, nakoľko náčelník bol na dlhodobej zdravotnej 
dovolenke, počas roka nastúpili traja noví policajti, vyskytla sa počas roka žiaľ jedna smrť 
nášho policajta, a preto sme pravdepodobne vychádzali z tých čísiel. Bolo by dobré, keby 
komisia verejného poriadku dala aj taký návrh, ako bude vedieť toto pracovisko mestská 
polícia vykryť z toho schváleného rozpočtu, a akou formou má byť vyriešené toto pracovisko, 
ktoré podľa mňa bude naďalej každý podporovať. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne za odpoveď. Pán poslanec, v priebehu je splnenie 
jedného uznesenia s adekvátnymi následkami. Momentálne je takáto situácia. Ďakujem 
pekne, slovo má pán poslanec MUDr. Bastrnák.  
T. Bastrnák  – ..... vážený pán primátor, milí kolegovia. Je pre mňa veľmi nepríjemné, že 
v rámci interpelácií neviem predniesť nič nové len to, čo som aj doposiaľ predkladal. Je mi 
naozaj veľmi ľúto, že odpoveď úradu v mene pána primátora sa dá len veľmi ťažko 
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posudzovať a vyjadriť sa k nemu, lebo aj toto vážení páni poukazuje na to, že neberiete 
občanov mesta Komárno vážne. Ako môže mať občan právne zabezpečenie, keď nevedia 
odpovedať ani na jednoduché otázky poslancov. Myslím si, že poslanci dostali mailom 
odpovede na svoje interpelácie z novembra. Na moje úrad odoslal päťriadkovú odpoveď, 
ktorú vám viem aj prečítať, ale nie je zaujímavá. Teda pán primátor ešte raz, nepýtal som sa 
to, kde sa na internete nachádzajú určité materiály, nepýtal som sa to, čo je u pána 
prednostu uložené. Pýtal som sa to a žiadam to, aby ste boli taký lásk avý a rozposlali 
mne aj ostatným poslancom tú štruktúru s číslami, ktorú ste zdedili, a tú štruktúru, 
ktorú ste zaviedli vy od 01. septembra, takisto s číslami.  Žiadam toto a toto by som chcel 
aj obdržať. Nezaujíma ma to, kde ma posielate. Na svoju otázku žiadam korektnú odpoveď. 
Myslím si, že to nie je taký tajný materiál. Žiadam to práve preto, lebo keď ste nám vážený 
pán primátor prečítali zmenu štruktúry v slovenskom jazyku, tak bolo jednoznačné, že bol v 
tom veľký chaos. Vieme aj to, že viackrát ste sa odvolávali na to, že je to zverejnené na 
webovej stránke mesta, medzičasom však vysvitlo, že nie je, potom že je, ale nie tá verzia, 
ktorá tam mala byť, potom sa rozdal materiál, ale to nebol ten, ktorí sme žiadali, potom 
rozdali ten, ktorí sme žiadali, ale to nebol ten, ktorý nebol úplný a ktorí sme žiadali, lebo 
neboli obidva len jeden. Myslím si, že po takomto chaose by ste mohli urobiť to, čo by 
nestálo viacej roboty ako rozposlanie listom takýchto päť nič nehovoriacich viet. Takže toto je 
moja prvá žiadosť, rozposlať čo žiadam. Moja druhá žiados ť. Dňa 05. novembra odznela 
moja interpelácia, ale ak dobre viem, tak najprv som interpeloval pána primátora ešte 
v apríly. Najprv sa správali tak, akože nepočuli, neodpovedali na to, potom robili tak, že 
nechápu. Asi na minulom zasadnutí už však vysvitlo, že už moju žiadosť už aj asi chápu, 
práve preto by som na ňu chcel konečne dostať odpoveď aj práve preto, lebo som na ňu 
nedostal žiadnu odpoveď, či má mestský úrad vypracované nejaké vnútorné smernice, na 
základe ktorých funguje. Chcel by som vedieť či sú. Ak áno, tak aké, alebo či nie sú. Na 
základe tejto odpovede nie sú. Prosím vás napísať presne to čo žiadam. Keby ste však boli 
zvedaví prečo je to pre mňa také dôležité, tak vám to veľmi rád vysvetlím. Moja tretia otázka 
nie je takisto nová , nemá nový charakter, nakoľko som ju položil ešte skoro v strede 
minulého roka. Odvtedy robili tak, že to nepočuli, potom, že tomu nerozumejú. Teraz by som 
bol už veľmi rád, keby to aj počuli a aj rozumeli tomu, preto sa to pokúsim hovoriť veľmi 
pomaly. Spýtal som sa na to kvôli tomu, lebo bolo v meste počuť veľa fám. Kto rozhodol 
o tom, že vedľa Kormoránu bude zrekonštruovaný chodník do polovice? Keď o tom už niekto 
rozhodol, tak prečo nebol rekonštruovaný už celý chodník, z akých finančných prostriedkov 
to bolo realizované, na základe akého rozhodnutia, aký tender bol vypísaný na 
projektovanie, aká verejná súťaž bola ak bola vypísaná na realizáciu, kto bol projektant a kto 
bol realizátor? Myslím si, že nemôžeme byť hrdý na to napriek tomu, že to všetko bolo 
zverejnené v médiách a bola prestrihnutá páska, že realizujeme zrekonštruovanie chodníka 
len do polovice v našom meste, lebo si myslím, že to nemá takto žiaden význam. Na toto by 
som žiadal obšírnu odpoveď, tak ako aj na ostatné. Ďakujem pekne.              
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. V spojitosti so štruktúrou poprosím a pýtam sa pána 
prednostu či je ten materiál, ktorý bol platný v okamihu prevzatia vedenia nachystaný, a či sa 
môže poslať pánovi poslancovi?  
T. Fekete – ..... áno, môže. 
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L. Stubendek  – ..... áno. Od septembra platná štruktúra sa môže tak isto poslať pánovi 
poslancovi? 
T. Fekete – ..... áno, môže. 
L. Stubendek  – ..... tak prosím, aby sa to poslalo a žiadam, aby sme si aj na ostatné dávali 
pozor. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Peter Korpás.  
P. Korpás  – ..... ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení poslaneckí kolegovia! Chcel 
by som interpelovať v troch témach. Jedna vec je tá, že po odsúhlasení s jedným SMK 
poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja z Komárn a sa nám dostalo do vedomia, 
že Nitriansky samosprávny kraj za čiatkom januára vypísal verejnú sú ťaž na odpredaj 
nehnute ľností bývalej Strednej po ľnohospodárskej školy v Hadovciach.  Pán primátor 
by o tom mal pravdepodobne vedieť, nakoľko je aj poslancom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Odbor správy majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja už o tom v decembri 
rokoval, a v spojitosti s týmto by som mal niekoľko otázok. Chcel by som sa spýtať, či 
primátor mesta, alebo Mesto Komárno dostalo úradnú informáciu o tom, že Nitriansky 
samosprávny kraj dáva do dražby svoje nehnuteľnosti v Hadovciach. Moja druhá otázka je  
a okrem toho sa  pýtam sa pána primátora, či Nitriansky samosprávny kraj ponúkol možnosť 
odkúpenia týchto nehnuteľností pre Mesto Komárno? Ďalej, či má pán primátor vedomosti 
o tom, že či Nitriansky samosprávny kraj ponúkol možnosť odkúpenia Ministerstvu vnútra 
SR? Moja ďalšia otázka je , či má pán primátor v úmysle predložiť pred mestské 
zastupiteľstvo na prerokovanie možné odkúpenie nehnuteľností v Hadovciach? Touto mojou 
interpeláciou by som chcel predísť tomu, aby sa v Komárne začali prípadné 
nekontrolovateľné procesy v spojitosti s nehnuteľnosťami v Hadovciach. To je jedna vec. 
Druhá téma by sa týkala vždyzelenej a stále aktuáln ej zmluvy Maxnetwork s.r.o. . 
V spojitosti s týmto by som sa chcel informovať, že v akom štádiu je vypovedanie tejto 
jednoznačne nevýhodnej zmluvy. Žiaľ nie som spokojný s odpoveďou, ktorú ste mi zaslali 
v rámci interpelácií. V liste píše pán primátor, alebo ten, kto túto interpeláciu sformuloval, že 
vypovedanie zmluvy zo strany mesta by malo za následok uhradenia 5 až 10% pokuty. Tak 
ako som to však už aj minule spomenul, takáto klauzula v zmluve nie je, a nie je nikde inde 
v zákonoch uvedené, že zhotoviteľ môže mesto takouto sankciou zaťažovať. Tu sa 
odvolávajú, že v zmluve v ods.12 je stanovená výška sankcie v prípade odstúpenia od 
zmluvy. Ja som si ods. 12 prečítal. Prvý bod odseku píše o tom, že čo v prípade oneskorenej 
úhrady mestom, druhý bod sa týka oneskorenej práce zhotoviteľom, čo v tom prípade, a tretí 
bod je len o tom, že sankcie nemôžu byť duplicitné, atď.. Teda v ods. 12 nie je ani jedno 
slovo o tom, že aké sankcie sa môžu penalizovať v prípade vypovedania zmluvy. Chcel by 
som však k tomu dodať ešte toľko, že tieto služby sú podľa môjho názoru predražené o viac 
stotisíc eur. Opovažujem sa to povedať len preto, lebo viem o dvoch firmách, ktoré tieto 
služby vedia zabezpečiť. Keď dobre viem, tak od obidvoch firiem už boli predložené ponuky 
pre mesto. Jedna predložila ponuku na ročné zabezpečenie za sumu 35 tis. eur. S touto 
firmou sme sa zaviazali na sumu 1.083 tis. eur. Nechcem teraz počítať, ale keď si to 
rozdelíme so sumou 35 tis. eur, tak nám vyjde zhruba 35-40 rokov. Viem ešte o jednej firme, 
od ktorej má mesto tak isto predloženú ponuku, keď dobre viem. Ja viem o sume 20 tis. eur.. 
Teda zmluvu, ktorú máme by platila takto na 35-40 rokov, tak by bola na tri či štyri roky. 
Preto by som sa chcel informovať, v akom štádiu je vypovedanie tejto zmluvy. Ešte jedna vec 
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na pomoc. Ja som rozprával s takým odborníkom, ktorý je veľmi dobrý a má prehľad 
v projektoch EÚ. On ma informoval o tom, že v tom prípade, keď ešte projekt nezačal, tak 
zhotoviteľ nesplnil povinnosti týkajúce sa zo zmluvy. Začiatok projektu - prílohy, ktorého 
presné pomenovanie je “Podrobný technický a cenový popis predmetu zmluvy“ v bode 
1.1.33 bodu 2 – je tzv. inicializačná fáza. Nechcem to teraz čítať celé, vzhľadom na časovú 
tieseň. V tomto je uvedené, že celý projekt začína týmto bodom. Keď sa to celé ešte 
nezačalo, tak zhotoviteľ nesplnil podmienky vyplývajúce zo zmluvy a preto podľa mňa, ale aj 
podľa právnika, ktorého som sa spýtal, sa táto zmluva môže zo strany mesta jednoznačne 
vypovedať. Potom treba osloviť tie firmy, ktoré takéto služby vedia tak isto zabezpečiť na 
základe tých súm, ktoré som už aj uviedol. Samozrejme treba osloviť ešte viac spoločností, 
aby sme mali korektné verejné obstarávanie v tejto veci. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Problematiku a otázky týkajúce sa zmluvy Maxnetwork 
prerokúvame dosť obšírne a často. Poprosím potom pána prednostu, aby odpovedal na tvoje 
otázky. V spojitosti s nehnuteľnosťami v Hadovciach len toľko, že už bola na to vypísaná 
dražba, ale nikto sa neprihlásil a preto to rozpoltili na menšie kusy. Ministerstvu vnútra SR to 
ponúknuté nebolo. Tender je však znova vypísaný, a keby ste mali záujem, tak 
o podmienkach veľmi rád informujem aj ctené mestské zastupiteľstvo. Teraz však poprosím 
pána prednostu, aby v spojitosti so spoločnosťou Maxnetwork odpovedal na položené 
otázky.   
T. Fekete  – ..... ďakujem za slovo. Otázka spoločnosti Maxnetwork je obľúbená pre nás 
oboch už nejaký ten čas. Podľa mňa, čo teraz môžem povedať o tejto komplikovanej a dosť 
zložitej veci je to, že je momentálne v priebehu právne konanie. Teda mesto postúpilo také 
právne kroky, aby vedelo od tejto zmluvy odstúpiť tak, aby to mesto nestálo žiadnu hmotnú 
škodu. Nakoľko je však toto zasadnutie verejné a sú tam uvedené aj také údaje, ktoré môže 
odsledovať aj niekto iný, kto je v tejto veci zainteresovaný, preto viac k tomu dodať 
nemôžem. Dúfame však, že sa celý tento proces úspešne ukončí zhruba začiatkom 
februára. 
P. Korpás  – ..... ďakujem pekne. Už vlani vo februári som žiadal odpoveď na svoju 
interpeláciu, tak aspoň sa dožíva 1. výročia. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ..... je to právny proces, ktorý si vyžaduje aj veľmi vážne postupy rokovania. 
Slovo má pán poslanec Béla Szabó. Nech sa páči.  
B. Szabó  – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som ťa poprosiť o to, aby si ako 
štatutárny zástupca mesta zabezpečil na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva to, aby 
Združenie PONDS DANUBII predložilo správu o vykonaných aktivitách za uplynulý rok, ako 
aj návrhy a plány projektov na tento rok. Žiadam to preto a v spojitosti aj s tým, že v médiách 
boli zverejnené také informácie, že majú viacej úspešných projektov v spojitosti 
s cyklotrasami, ktoré sa však týkajú aj mesta. Pri týchto projektoch však treba zabezpečiť aj 
vlastné náklady - spoluúčasť, kde v rámci združenia členovia predložia návrh na príspevok. 
Obvykle sa to zvykne hradiť z členských príspevkov, ale keď nie, tak z iných finančných 
prostriedkov, ale k tomuto je už potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Ja sa však 
nepamätám na to, že by sme v minulom roku v spojitosti s takýmto projektom niečo 
schvaľovali. Práve preto by bolo dobré, keby bolo predložené takéto hlásenie na ďalšie 
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zasadnutie. Keby ste však aj teraz vedeli odpovedať ohľadom týchto úspešných projektov, 
tak aj to by bolo dobré, keby to teraz odznelo. Ďakujem.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. PONDS DANUBII malo valné zhromaždenie akurát 
minulý týždeň. Poprosím pána viceprimátora Keszegha, aby referoval o stretnutí.  
B. Keszegh  – ..... v krátkosti len toľko, že spomínaný projekt mohli podať po prvý krát 
združenia EGTC. Určite sa každý pamätá, minulý rok Združenie Váh-Dunaj-Ipeľ vyhralo 
projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na trasu Komárno-Číčov a na trasu 
Kravany nad Dunajom-Štúrovo. Takže toto bola len projektová dokumentácia. Poslanci sa 
však stretli aj so zmluvou na súhlas o vydanie stavebného povolenia. Združenie PONDS 
DANUBII sa zameralo na to, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia koridoru 
cyklotrasy smerom z Komárna cez Hurbanovo, smerom na Nové Zámky, a takisto aj v meste 
v Komárno. Tento projekt úspešne vyhrali, kde získali sumu 36 tis. eur, pričom maximálna 
výška bola 40 tis. eur. Spoluúčasť hradili z vlastných nákladov, teda z výšky vyzbieraných 
členských príspevkov. Netýka sa to vlastne mesta, nakoľko rozhodnutie bolo vynesené 
v rámci vedenia spoločnosti a členov združenia, kde odhlasovali spoluúčasť vo výške 4 tis. 
eur, a ktoré združenie hradilo z členských príspevkov. Myslím si však, že pripomienka je 
dobrá. Minulý týždeň však odznela podrobná správa o plánoch do budúcna, ako prebiehali 
minulý rok prípravy na predloženie projektu a na čo všetko by radi podali projekty tento rok, 
čo bude z hľadiska projektov dosť časovo hustý. Samozrejme informácie stále prichádzajú, 
ale nakoľko sa spoluúčasť hradila v rámci združenia z členských príspevkov, práve preto to 
nebolo predložené pred poslancov.      
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec Ondrej Gajdáč máš slovo. 
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Mám dve 
interpelácie. Prvá sa týka žiadosti, ktorú Slovenský rybársky zvä z podal opakovane , 
teraz naposledy 16.01. Jedná sa o to, že v žiadosti žiadajú, aby im bolo umožnené upraviť 
prístupovú cestu, ktorá ide z hrádze od Reštaurácie Apály a Novou Osadou, z hrádze dolu 
k Mŕtvemu ramenu. Je to terén, kde nie je zákaz vjazdu, a chceli by toto upraviť s prírodným 
materiálom na vlastné náklady. Jednali o tom aj s tebou pán primátor. Žiadosť podali už aj v 
minulosti, ale nedostali odpoveď. Ty si sa údajne podľa ich vyjadrenia kladne vyjadril. Ja si 
myslím, že ani by tam nemal byť problém, len žiadajú, aby dostali odpoveď. Ja pevne verím, 
že dostanú, a že im bude aj vyhovené. To je prvá interpelácia. Druhá sa týka, nako ľko sa 
už veľa občanov obrátilo na m ňa, prečo je všetko v našom meste posypané pieskom 
a často krát dos ť nešetrene. Ja si plne uvedomujem a myslím si ako aj všetci, že 
bezpečnosť je na prvom mieste samozrejme. Ale občania to vnímajú tak, že jeden centimeter 
nasneží a teraz interpretujem niektoré poznámky, nasneží jeden centimeter a 1,5 cm piesku 
na to vysypeme. Jasné, je to možno prehnané, ale fakt je asi ten, že to vnímame asi všetci, 
že toho piesku v našom meste je  hodne. Nespochybňujem samozrejme, že pre bezpečnosť 
občanov treba urobiť maximum. Ja som toto konzultoval aj s vedúcim odboru, čiže nie len 
tento rok, ale aj pominulé roky,  a on mal tiež tieto povedal by som pripomienky. Chcel by 
som požiadať, aby komunálny odbor alebo už vedenie mesta dalo informácie občanom, 
prečo týmto spôsobom my posýpame, pretože nie v každom meste posýpajú s pieskom. 
Teda prečo týmto spôsobom, prečo je to tu najlepšie a či existujú nejaké iné spôsoby, 
napríklad šetrnejšie, z toho pohľadu udržiavania čistoty. Samozrejme je to veľmi nepríjemné 
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nosiť aj do bytov, aj do obchodov, atď, atď.. Ja žiadam jedno, aby na stránke mesta, alebo 
v médiách občania dostali informáciu o tom, prečo si vedenie, alebo neviem kto toto 
nariaďuje takto je presvedčený, že toto je najlepší spôsob. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Ja si myslím, že je tu vedúci odboru pán Ing. Patus, 
a prosil by som dobrú odpoveď.  
A. Patus  – ..... dobrý deň. Ďakujem za slovo. Samozrejme pripravíme nejaký materiál do 
tlače, kde sa vysvetlí, prečo sa v Komárne už desiatky rokov používa piesok. Nešiel by som 
teraz do detailov. Spravíme podrobnú informáciu, a bude zverejnená aj v príslušných 
médiách. Samozrejme to dostanú aj poslanci. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ..... pán vedúci, ja by som prosil ešte nejaké konkrétnejšie vysvetlenie teraz. 
A. Patus  – ..... v prvom rade treba vedieť a brať do úvahy to, že kde sa Komárno nachádza, 
čo je pod nami. Samozrejme je zásobárňou pitnej vody. Treba brať do úvahy aj množstvo 
zrážok, ktoré spadajú. To znamená, že u nás nesneží 10-20 cm, ale nasneží 1-2 cm, takže. 
Samozrejme hrá tu potom ešte aj finančná stránka. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ..... zhruba. O rybároch budeme samozrejme ešte rokovať.  
O. Gajdáč – ..... ja by som chcel povedať ešte toľko, že sú iné alternatívy, lebo nie v každom 
meste zďaleka s pieskom posýpajú. Sú iné alternatívy, pochopiteľne tam rozhodujú rôzne 
aspekty prečo sa kde uprednostňuje. Nemyslím si, že je to jednoznačne je len toto, niekde 
vychádza toto, niekde sa len soľou, niekde sa kamennou drťou, atď., takže ja si myslím, že 
každému by bola dobrá tá informácia, aby sme vedeli zdôvodniť prečo. Respektíve keď 
existuje lepšia alternatíva, tak potom v budúcnosti potom aplikovať túto.  
L. Stubendek  – ..... dobre, prešetríme to s pánom vedúcim. Ďakujem. Slovo má pán 
poslanec Andruskó. 
I. Andruskó  – ..... vážený pán primátor, dámy a páni. Chcel by som sa spýtať na pár vecí, 
respektíve pár vecí interpelovať. Nadviazal by som na pripomienku pána poslanca Bélu 
Szabóa. Keď dobre viem, tak združenie PONDS DANUBII zvolalo mi nulý týžde ň, alebo 
niektorý de ň valné zhromaždenie . Také niečo sa dostalo von, že ste chceli, aby odstúpil 
terajší riaditeľ, pán Ing. Zoltán Bara. Chcel by som sa spýtať, či je táto informácia pravdivá 
alebo nie. Keď však áno, tak to nepovažujem práve za najlepší krok, nakoľko pán Bara je 
ten, kto za uplynulé roky podal veľmi veľa úspešných projektov, ako napríklad cyklotrasa 
a iné, čím pre mesto urobil toho veľmi veľa. Na toto by som teda žiadal konkrétnu odpoveď, 
lebo naozaj nepovažujem za dobré odstaviť takého odborníka, ktorý je jedným z najlepších 
v podávaní projektov EÚ, a zahrávajú sa s ním z politických príčin. Ďalej by som nadviazal 
aj na pána poslanca JUDr. Tamása Vargu. Myslím si, že pán poslanec ve ľmi jasne 
povedal, že na 2. sídlisku je až príliš ve ľmi napätá situácia . Momentálne, keď je zima tak 
je dobrá, nakoľko neprispôsobivý občania veľmi nevychádzajú. Ale bude ešte jar a leto, keď 
sa celá táto situácia vyhrotí. V každom prípade by sme sa však mali vrátiť k tomu, čo 
navrhoval pán Varga, lebo policajná hliadka by tam mala fungovať, veď ľudia to od nás 
očakávajú. Dokonca očakávajú od nás omnoho viac nejakým spôsobom, len aby sa tam 
situácia zlepšila. Nadviazal by som aj na pána poslanca Tibora Bastrná ka. Ani ja 
neprijímam odpove ď na moje interpelácie . Napríklad aj dnes som dostal o 12.25 hod., 
ktorý som si vedel pozrieť iba teraz. Nepovažujem za férové to, že zasadnutie mestského 
zastupiteľstva začína o 13.00 hod., a odpoveď na moju interpeláciu mi zašlú o 12.25 hod. 
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Nemal som na to ani čas pozrieť si, len teraz som si otvoril svoju schránku. Žiadam ťa pán 
primátor, nabudúce by som žiadal rozposlať aspoň deň pred zastupiteľstvom, lebo takto je to 
neférové, nakoľko som si to nevedel prečítať a neviem na to ani reagovať. Ale neprijímam 
odpoveď na svoje predchádzajúce interpelácie, lebo ma odstavia z troma nič nehovoriacimi 
vetami, napíšu mi bezvýznamnú odpoveď a tým len dodržia to, že mi do 30 dní zašlú 
odpoveď. Avšak na svoje položené otázky nedostanem vecné a obsahové odpovede. 
Prosím napísa ť do zápisnice, že nesúhlasím s odpove ďami na moje interpelácie, ani 
po formálnej ani obsahovej stránke . Ďalej by som sa chcel spýta ť na Kolektívnu 
zmluvu . Od roku 2016 je schválené zvýšenie, a keď dobre viem, tak aj tu každý dostane 
o 4% nazvýšenie mzdy. Chcel by som sa ťa však pán primátor spýtať na Kolektívnu zmluvu 
platnú pre každého na území SR. Je však veľmi zaujímavé, lebo v bode c) bodu 2 ods. 1 
formuluje veľmi zaujímavo. Je tam uvedené, že pre príspevkové organizácie, kde je 
vyplatená dotácia nižšia ako sú vyplatené mzdové náklady, tak pri tých organizáciách to 
netreba dodržať. Chcel by som sa spýtať, že do tejto kategórie spadajú Comorra Servis, 
MsKS, Com - Média, atď., a či tieto zmeny vedia postúpiť aj ony. Podľa mňa, ten kto pracuje 
v Komárne a je jedno či pracuje v spoločnosti alebo na mestskom úrade, tak by si podľa ma 
zaslúžili 4% nazvýšenie mzdy. Na toto by som žiadal odpoveď, lebo kolektívna zmluva je 
platná pre obce aj mestá, ako aj škôlky a školy. Pri spoločnostiach už formuluje zaujímavo, 
že tam ich netreba dodržať. Zdôrazňujem ešte raz, že len v prípade, keď je výška dotácie 
nižšia ako sú vyplatené mzdové náklady. To však platí len pri veľmi málo spoločnostiach, že 
by boli mzdové náklady nižšie ako samotná výška dotácie. Chcel by som sa spýtať pána 
primátora aj na o, aká je výška sociálneho fondu na mestskom úrade. Kolektívna zmluva tu 
predpisuje 1,05%. Chcel by som však dostať odpoveď na to, v akej forme sa to praktizuje na 
mestskom úrade. Druhá vec. Chcel by som upozorni ť na to, že dávnejšie obdobie práve 
preto zákon pokutoval pána poslanca Ba ču. Máme tu dva vianočné pozdravy z roku 2015 
a 2016. Možno vidieť na ňom nejaký ten rozdiel na obrázku, ale jeden je určite. Pozdrav 
z roku 2015 obsahuje reklamu na samotnej webovej stránke umelca, ktorý tieto fotky nafotil. 
Zákon prísne zakazuje to, že keď primátor rozošle niečo, aby to obsahovalo nejakú reklamu. 
Týmto primátor porušil zákon! Komisia by mohla na neho podať súdne konanie, nakoľko 
reklamuje jedinca. Nemôže to obsahovať reklamu len v tom prípade, keď za to nehradili nič. 
V tom prípade keď platili, tak by reklamu na základe zákona obsahovať nemohla. Zákon 
stanovuje, že verejnoprávny činitelia, primátori ani poslanci nemôžu reklamovať nikoho. Keby 
reklamovali, tak by porušili zákon. Chcel by som dostať pán primátor na to písomnú 
odpoveď, že v akej sume bol vyhotovený tento pozdrav, a keď bol zakúpený za trhovú cenu, 
tak ako na ňom mohla figurovať reklama. Tým pádom potom mestský úrad alebo pán 
primátor porušil zákon. Ďalšia vec je tá, že ďakujem ve ľmi pekne, že pracujete na zmene 
PHSR. Práve ja som minule navrhol, aby sa prepracovala kultúrna časť. Informoval som sa 
na úrade a bolo mi povedané, že úrad na ňom pracuje, a dohliada na to aj pán viceprimátor, 
za čo tiež ďakujem. Viem, že na vypracovanie bol veľmi krátky časový termín, ale dúfam, že 
keď sa stretneme vo februári, tak sa predloží. Takže ešte raz vám patrí moja vďaka. Ďalej,  
v decembri sme tu mali odborný seminár a dostali sme aj veľmi dobrý materiál, kde nám 
odborník veľmi pekne vysvetlil právomoci a kompetencie primátora, poslancov, mestského 
zastupiteľstva a mestského úradu. Chcel by som tu však upozorniť pána primátora, že na 
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budúcom zasadnutí budeme rozhodovať o dvoch fondoch. Jeden je športový fond v hodnote 
260 tis. eur, a druhý kultúrny fond v hodnote 65 tis. eur. Z pozície vedúceho odboru odišiel 
pán Weszelovszky, ktorý povedal niekoľko vecí, ktoré by ako úradník pred tým nepovedal. 
Nechcel by som však to, aby sa aj tento rok stalo to, že pred komisiu niekto predloží už 
kompletný hotový zoznam, a komisia potom nemá možnosť na zmenu, lebo sa to dostane 
tak na zastupiteľstvo. Potom keby som v tom chcel niečo zmeniť, tak musím vziať od niekoho 
iného. Pán primátor, chcel by som zdôrazni ť, že o dvoch fondoch nerozhoduje 
mestský úrad, ale komisie dávajú návrhy a rozhoduje  mestské zastupite ľstvo!  Keď to 
však pán primátor nebude takto, tak bude z toho pravdepodobne hádka. Nechcem totiž to, 
čo bolo minulý rok, že niekto šiel na mestský úrad, a ten kto mu bol sympatický, tak mu 
zvýšili výšku dotácie, a kto nebol sympatický, tak mu znížili. Úrad na to nemá kompetenciu. 
Tie fondy musia byť pružné už aj preto, aby s nimi mohli pracovať a meniť komisie, a aby 
s ním mohlo pracovať mestské zastupiteľstvo, a nie aby sme boli postavený pred hotové 
fakty. Nebolo by fér voči poslancom, aby sme sem prišli ako baránky, a len odsúhlasili 
hotový zoznam, veď každý môže mať svoje predstavy a nápady. Ďalšia vec je tá, že už 
som žiadal aj mzdový inventár, aký sme aj my museli  odovzda ť na kraj . Podľa mňa tu 
na mestskom úrade úradníci nezarábajú veľa, ale takto je veľmi ťažko zostavovať rozpočet, 
keď nevieme a nevidíme, aká je tu priemerná mzda. Priemernú mzdu žiadam rozpísať 
členovite, koľko sú osobné príplatky a odmeny. Na toto by som žiadal pán primátor odpoveď. 
Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že podľa mňa úradníci v Komárne nezarábajú veľa, 
dokonca málo, ale keď už robíme s rozpočtom tak musíme vidieť, aké sú tu platové tarify, 
osobné odmeny a príplatky. Minule som sa pýtal či dostali učiteľky v škôlkach odmeny a aké. 
Pani poslankyňa Tímea krúti hlavou, že áno. Nechápem však, ako o tom môže vedieť 
poslankyňa, nakoľko to spadá do kompetencie primátora. Ja si tento materiál pýtam bez 
mien, lebo menovite na to právo nemám. Žiadam rozdeliť to, povedzme aj na škôlky. Chcel 
by som vidieť, ako stoja v Komárne priemerné mzdy týkajúce sa výdavkov. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Pán poslanec chcel by som ťa požiadať, keby si svoje 
interpelácie predložil aj v písomnej forme. Dúfam však, že je všetko aj nahrané, aby sme 
tieto otázky vedeli aj odsledovať. Pri jednej veci by som žiadal krátku odpoveď pána 
viceprimátora Keszegha.  
B. Keszegh  – ..... chcel by som len upresniť niečo, čo pravdepodobne nebolo jasné. Hovoril 
som aj pánovi poslancovi Tamásovi Vargovi, že pre pracovisko mestskej polície hľadáme 
príslušnú kanceláriu. Samozrejme hliadky naďalej fungujú tak, ako boli. Chcel by som, aby to 
odznelo aj verejne, aby sme ukľudnili obyvateľov, že sa nič nezmenilo na tom, že sú tam 
prítomné policajné hliadky. Nie sú teraz v kancelárii, ale vonku v teréne. Samozrejme zostali 
tie isté časové zóny, ktoré boli stanovené a tak isto sa chcú naďalej snažiť o to, aby sa 
obyvatelia cítili v bezpečí. Tak isto budú obyvatelia vidieť hliadkovať mestských policajtov 
autami, len nebudú na jednom stabilnom mieste. Aj na toto však hľadáme už nejaké riešenie, 
lebo plne súhlasíme s tým, že ten podnet bol veľmi dobrý. Chcel by som povedať ešte toľko, 
že malo by to fungovať tak, aby to malo čo najväčšiu účinnosť, ale aby to malo aj podporu. 
Kanceláriu nám nechce dať nikto zadarmo, nakoľko sú s tým aj určité výdavky. Mestský 
policajti majú tak isto svoje mzdy, a patrilo by sa im ich prácu aj vyplatiť, keď už pracujú. 
Protirečí si to, že im uberieme z rozpočtu a očakávame od nich ešte viacej práce. My sme im 
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schvaľovali štatút, kde bol presne uvedený počet mestských policajtov a rozpočet, ktorý 
nepostačuje ani na mzdový rámec. Pokúšame sa však všetko dať do súladu. Je však 
dôležité, aby odznelo aj verejnosti, že tam budú policajti naďalej hliadkovať, naďalej sa budú 
pokúšať dbať o verejný poriadok, a obyvatelia ich môžu tak isto pozastaviť, len na kanceláriu 
budeme musieť nájsť nejaké iné riešenie. Chcel som povedať len toľkoto.    
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne za odpoveď. V spojitosti so Zdužením PONDS DANIBII 
len toľko, že po tom, ako sa štvorročný cyklus poverenia pána riaditeľa Bara Zoltána ukončil, 
mu bolo poverenie predĺžené o rok. V spojitosti s týmto vznikla menšia diskusia, ale znova 
sme mu predĺžili o rok. Vynorili sa tam určité nejasné otázky, ktoré sme však tam už nechceli 
preberať dopodrobna. Vymenovanie však hlasovaním prebehlo a bola mu upevnená jeho 
pozícia o 1 rok. Ešte máš niečo? Nech sa páči.  
I. Andruskó  – ..... podľa mňa je nemysliteľné, aby niekto zotrval v takej riadiacej funkcii, kde 
sa podávajú projekty tak, že nevie presne dokedy je jeho vymenovanie. Podľa môjho poňatia 
vymenovanie na 1 rok znamená toľko, že prejde rok a potom sa mu ukončí a je koniec. 
Medzitým však očakávame od neho, aby podával projekty. Pri takejto funkcii by sa malo 
zamýšľať na cykle minimálne 4-5 rokov. Pán primátor, mal by si to veľmi rýchlo vyriešiť, 
pretože nie je to fér ani voči nemu. Zoltán je veľmi dobrý odborník, ale takto sa zahrávať 
s niekým a predlžovať mu stále o jeden rok sa nedá. 
L. Stubendek  – ..... v poriadku. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Szilárd Ipóth. 
Sz. Ipóth  – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážení poslaneckí kolegovia! v prvom rade 
prajem každému všetko Šťastný nový rok. Po upresnení s vedením KFC by som sa vrátil 
k jednej mojej interpelácii ešte z 24. septembra, k eď som rozoberal tému jedného 
veľkého futbalového ihriska s umelou trávou. Odpoveď na to znela: „Otázka vybudovania 
futbalového ihriska s umelou trávou je v štádiu riešenia, momentálne prebiehajú jednania 
s južným Komáromom“. Dohoda bola taká, že do vybudovania ihriska by klub KFC mohol 
mať tréningy za výhodnú cenu, ako aj mohlo hrať počas zimných mesiacov svoje prípravné 
zápasy. Včera som upresňoval s predsedom klubu Jurajom Baráthom a podpredsedom 
klubu pánom Vojtechom Szüllım, že aj im tento sľub odznel. Situácia je však teraz taká, že 
sme tam začali s tréningami, tamojším funkcionárom sme naznačili túto dohodu. Povedali 
nám, že ony o ničom nevedia a nikto im nič nepovedal. V tomto by som chcel požiadať 
pomoc pána primátora, keby zavolal primátorovi Komáromu. Keď sa chce niekto za tým 
pozrieť, na webovej stránke si presne môže pozrieť, aké financie je na to potrebné vynaložiť. 
Len pre Klub KFC to bude činiť zhruba 1600 až 2000 eur. Tu by som sa však vrátil na 
oprávnenie vybudovania nášho ihriska s umelou trávou. Tu platí len jeden jediný klub za 
užívanie. Tam keď dobre viem, tak viacej desiatok. Keď dobre viem, tak to využíva presne 
stodva futbalových klubov. Viete si potom predstaviť, aký majú z toho príjem? Tu by som 
chcel len poukázať na to, že keby sme mali takéto vlastné ihrisko, tak by mohlo vedenie 
Klubu KFC povedať mestu, že nám stačí len polovička dotácie, a viacej nebudeme 
potrebovať ani v budúcnosti. Chcel by som len požiadať pána primátora, aby sa pokúsil 
nakontaktovať na primátora Komáromu a dohodnúť, nakoľko my už platíme toľko, ako každý 
iný. Odznel to ako sľub z jeho strany. Bolo to tam pre vedenie klubu trochu nepríjemné, 
nakoľko predseda aj podpredseda stáli nechápavo voči tamojším funkcionárom, ktorí 
o ničom nevedeli. Ďakujem pekne.      
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L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Chcel by som na to odpovedať hneď teraz. V rámci 
klubu by mala vzniknúť naozaj dohoda o tom, že sa tu vybuduje ihrisko s umelou trávou, lebo 
potom budeme napomáhať tlačiť čiaru v tom smere, alebo sa zatiaľ vyrovnáme s riešením 
v južnom Komárome. S pánom primátorom to bolo prerokované, pravdepodobne bola chyba 
v komunikácii. Posnažím sa ešte dnes s ním nadviazať kontakt. Dúfam, že nám napomôžu 
za výhodnú cenu poskytnúť toto ihrisko, nakoľko je to aj pre nich obchodný záujem. Presnú 
sumu však treba dohodnúť s nimi. Áno, prosím? 
Sz. Ipóth  – ..... tu sa nejedná o toto. Dohoda bola taká,  že kým sa to naše ihrisko s umelou 
trávou nevybuduje, tak dovtedy vedenie mesta napomôže Klubu KFC, aby dostalo možnosť 
využitia ihriska v Komárome za výhodnejšiu sumu. Reč bola o tomto a nie o tom, ktorú čiaru 
budeme tlačiť. Pravdepodobne je tu nejaké nedorozumenie. Jedná sa tu o dve veci. Ihrisko 
s umelou trávou v Komárne je jedna vec, a druhá je tá, že pokiaľ sa to celé nevyrieši, tak 
ihrisko v Komárome dostaneme za výhodnejšiu sumu. Podľa môjho vedomia sa 
napredovanie ani v jednej ani v druhej veci nestalo. Dokonca možno rokovania prebehli, ale 
tamojší funkcionári sa predsa len odvolávali nášmu vedeniu, že o ničom nevedia a nikto ich 
v tejto veci nevyhľadal. V prvom rade by ich využívala hlavne mládež, nakoľko v takomto 
počasí sa na tráve robiť tréningy nedá, len na umelej tráve. To znamená, že výdavky KFC   
sú tak okolo 1600 – 2000 eur. A to hovorím len o využití druhej polovice mesiaca december, 
potom mesiacov január a február. Kluby okresu Komárno tam mávajú tréningy. Aj z tohto je 
vidieť a badať, aké príjmy to znamená pre ten klub. Toto by mohlo byť však aj naše. Ale 
žiadosť bola, aby sme dostali to ihrisko dovtedy za výhodnú cenu, a dôraz je aj na našom 
ihrisku s umelou trávou. V tomto by som žiadal pomoc pána primátora. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ..... keď sa bude dať, tak sa s pánom primátorom nakontaktujem ešte do 
konca zasadnutia, a vedel by som hneď na to aj odpovedať. Doporučil by som však to, aby 
sme si sadli s vedením klubu, pánom Baráthom, pánom Szüllım, s tebou a s nami tu tak, 
aby sme si tieto nedorozumenia vedeli vyjasniť, čo by sme v tejto veci chceli postúpiť, aby 
nevznikli ďalšie nedorozumenia. Slovo má pán poslanec MUDr. Attila Horváth. 
A. Horváth  – ..... ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem každému. Chcel by som 
interpelovať v spojitosti s bezpečnosťou našich občanov v niektorých veciach. Dnes ma 
oslovili obyvatelia Ďulovho Dvora zo Súbežnej ulice, ke ď dobre viem, tak sa nachádza 
v starej časti Ďulovho Dvora a tvrdia, že v tej časti Ďulovho Dvora nie je vybudovaná 
mestská kanalizácia a voda nie je tak isto zabezpe čená, nako ľko si ju musia zhá ňať 
z iného miesta . Veľmi som sa prekvapil, lebo som si myslel, že Ďulov Dvor je 
neoddeliteľnou súčasťou mesta Komárno, a je tam všetko zabezpečené. Nová časť je teda 
napojená, ale stará nie. Chceli by však už pocítiť, že aj v ich smere sa už konečne niečo 
pohne. Nie je tu však pán poslanec, tak s ním neviem konfrontovať. Druhá vec je 
v spojitosti s dopravou . V ranných hodinách nosím svojho syna do školy, lebo  chodí na 
Základnú školu s VJM Ul. práce. Jedná sa o kríženie ulíc Petıfiho a Mederčskej. Neviem či 
niekto z vás praktizoval priechod tade v hodinách medzi štvrť na osem a ôsmou. Z vidieka 
chodia autobusy smerom z Bratislavy a Nitry. Život sa tam vtedy zastaví. Neviem či má 
mesto na to nejakú možnosť, aby oslovilo dotyčné orgány, ktoré by boli v tom nápomocné 
niečo podniknúť, nakoľko mladistvých netreba podporovať už iba v športe, ale aj rannom 
pohybe. Každý jeden autobus z vidieka pozastaví aj na Ul. Petıfiho, čo nie je ani na 500m 
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od hlavnej autobusovej stanice. Zastaví tam autobus, čím spôsobí veľkú dopravnú zápchu. 
Autá stoja na križovatke, každý len trúbi, a autá by sa len predbiehali. Podľa mňa je to aj 
veľmi nebezpečné. Minule pána poslanca Gajdáča stálo len jedno slovo a na druhý týždeň 
bola ulica rekonštruovaná, tak dúfam, že aj v tomto nájdeme potenciálneho partnera, ktorý 
v tomto vie niečo podniknúť. Podľa mňa by sme mali urobiť len toľko, že autobusovú 
zastávku pri Slobodárke zrušíme pre raňajšie autobusy. To celé ráno je len o tom, že deti 
vystúpia, zapália si cigaretu a len tam stoja. Autobusy sa tam tlačia, autá trúbia, no skratka 
situácia je tam hrozná. Tretia vec sa ma tak isto osobne týka, lebo je to E lektrárenská 
cesta . Jedná sa o odbočku smerom k MsKS, ale neodbočíme, ale ideme rovno smerom 
k elektrárni. Tam ako parkujú autá na pravej strane, tak to celé vyzerá ako parkovisko, lebo 
je všetko zaplnené autami. Tam sa dvojpruhová cesta mení už len na jednopruhovú miestnu 
komunikáciu. Tade prechádzajú autá priemerne 70-80 km rýchlosťou, napriek tomu, že je 
tam stanovená 30 km rýchlosť, a možno som povedal ešte aj málo. Moja žiadosť by bola tá, 
že tie autá, ktoré tam stoja na Elektrárenskej ulici by sa mali zredukovať, alebo im 
zabezpečiť nejaké parkovanie. Ja tam osobne bývam, takže som mal tú možnosť vidieť, ako 
tie autá narazia do stĺpov elektrického vedenia, lebo nevedia nabrať vhodnú rýchlosť. Aj 
v tomto by sme mali niečo postúpiť. Štvrtá vec, ktorú by som chcel poveda ť sa tak isto 
týka bezpe čnosti obyvate ľov, pána Lengyela a mestskej polície . Podľa mňa je na 
zamyslenie smerom k vedeniu mesta, že sme nevedeli podporiť takého človeka bezmála 
o jeden hlas, ktorý poskytol bezplatne priestory mestskej polícii na pracovisko na 2. sídlisku, 
ktoré sme neviem v ktorom mesiaci schválili. Je to absolútna chyba komunikácie, absolútna 
fatálna chyba voči nielen nemu, ale aj viacerým podnikateľom, ktorí podporujú mesto nie 
desiatimi, ani sto eurami, ale viac tisíc eurami ročne, a nezaslúžia si ani to, aby si sadli s nimi 
a dohodli sa v absolútne korektnej veci. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Je viacej kritických častí v meste, kde sa každé ráno 
pozastaví doprava a vznikne dopravná zápcha. S týmto sa plynule zaoberá odbor rozvoja, 
respektíve dopravný inšpektorát a chystajú sa aj štúdiá a projekty na primeranej úrovni. Ako 
parkujú autá na Elektrárenskej ulici treba samozrejme preveriť. Vo veci kanalizácie 
v Ďulovom Dvore sa teraz neviem vyjadriť, musíme sa na to pozrieť, ale ulicu sme si 
poznačili, teda Súbežná ulica. Ideme ďalej, odovzdávam slovo na poslankyni JUDr. Évy 
Hortai.    
É. Hortai  – ..... ďakujem pekne za slovo. Chcela som sa pripojiť k diskusnému príspevku 
pána viceprimátora, lebo vlastne som nevedela, o čom je rokovanie, nakoľko keď som dobre 
vedela, tak prebiehala interpelácia. Pánovi primátorovi bola položená otázka. Keď však 
odznela otázka, pán viceprimátor povedal svoj názor. Ja sa k tomuto však vrátim pri plnení 
uznesení. Chcela by som však upozorniť na to, že keď interpelácie prebiehajú v rámci 
zákona, tak sa samozrejme nebudem hlásiť vtedy, keď by som sa možno nemala. Ďakujem 
pekne.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Vážení poslanci uzatváram možnosť prihlásenia sa do 
diskusie. Nasleduje Správa o plnení uznesení. Poprosím pán a prednostu Tomáša Feketeho, 
aby predložil materiál. Ale pred tým som ešte sľúbil náčelníkovi mestskej polície, Ľudovítovi 
Rozsnyóovi, že dostane slovo. Prepáč pán prednosta, slovo má tak pán náčelník, ktorý by 
rád odpovedal na otázky pána poslanca Vettera.  



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

14 
 

Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. januára 2016  

 

Ľ. Rozsnyó  – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci. Bol som 
obvinený pánom poslancom Vetterom, keďže ja som písal odpovede primátorovi na jeho 
interpelácie, že tieto odpovede sú nepravdivé a zavádzajúce. Tieto moje odpovede by som 
rád ozrejmil pred ostatnými poslancami. Zákon Obecnej polície §3 hovorí, že mestskej polícii 
je umožnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, ktoré sú uvedené 
v osobitnom predpise. Jedným takým osobitným predpisom je aj priestupkový zákon, ktorý 
hovorí, že orgány obecnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať 
v blokovom konaní, a môžu riešiť priestupky. §86 hovorí, že blokové konanie môže 
prejednávať priestupky voči verejnému poriadku, a v tomto § sú uvedené konkrétne 
priestupky, ktoré môžeme riešiť v blokovom konaní. Patrí sem aj §302 ods. 1 za priestupky, 
ktorého sa dopustí ten, kto podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe 
mladšej ako 18 rokov. Toto je napísané v štatúte mestskej polície, že v zmysle týchto § 
mestská polícia môže objasňovať priestupky, čiže sa môžeme zaoberať s týmito 
priestupkami, riešiť ich, dokumentovať a následne riešiť zaslaním na ten orgán, ktorý to patrí. 
Nie je písané v štatúte, že mestská polícia bude vykonávať tzv. razie, akcie na zistenie 
požitia alkoholických nápojov mladistvými osobami alebo maloletými. Na to, aby sa tieto 
razie vykonávali som si vyžiadal stanovisko polície, že ako je možné tieto akcie vykonávať. 
Prečítal by som iba jednu vetu. „Z hľadiska vykonávania služobných zákrokov je potrebné 
vychádzať z konkrétnej situácie, t.j. po vyhodnotení poznatkov týkajúcich sa podozrenia 
z protiprávnej činnosti prostredia, kde bude vykonávaný služobný zákrok a pod.“ Čiže za 20 
rokov mojej praxe čo som bol na polícii viem, ako sa takéto zákroky vykonávajú, viem kedy 
sa môžu vykonávať, viem taktiky týchto služobných zákrokov ako treba robiť. Na to, aby sa 
tieto služobné zákroky vykonávali je potrebný plán. Tento plán musí obsahovať, čas, miesto, 
kto sa bude zúčastňovať týchto akcií. T.j., keď je dopredu stanovené, že keď ideme na raziu 
mladistvých tak je predpoklad, že sa tam s nimi stretneme. Je tam potrebné zabezpečiť 
pracovníka z kurately, môže tam byť colný úrad, môže tam byť daňový úrad a pod.. Tieto 
veci v tomto pláne musia byť, a neposlednom rade čo je najdôležitejšie je dôvod, prečo sa 
tento zákrok vykoná. Tým dôvodom nestačí a nie je možné iba na základe toho, že sa tam 
pije, alebo tam pijú mladistvý. Tam musí vopred dochádzať k nejakým okolnostiam, t.j. 
výtržnosti robia neustále, vonku sa pobijú, rozbíjajú verejnoprospešné zariadenia. Keď sú 
tieto okolnosti podchytené, tak na základe toho je možné vykonávať tieto zákroky, ale len pri 
dodržaní týchto podmienok, ktoré som pred chvíľou hovoril. Zastavil by som sa aj pri dennej 
a nočnej dobe, čo pán poslanec ironicky vybral z mojej odpovede. Áno, je rozdiel vykonať 
služobný zákrok, akciu v pohostinstve, alebo nočnom podniku, kde je tristo, štyristo až päťsto 
ľudí, z ktorých polovica je pod vplyvom alkoholu, podgurážená alkoholom. My tam vojdeme 
traja, štyria alebo piati a tiež, ako som už spomínal s jedným alkohol testerom. Toto 
jednoducho z taktického hľadiska nie je možné, a nie je v silách mestskej polície takéto razie 
vykonávať. Preto som to rozdelil na dennú a nočnú dobu. Čo sa týka tej dennej doby, ako 
viceprimátor Keszegh správne pochopil, sú tie denné reštaurácie, ktoré sú otvorené bežne 
denne od 09.00 hod. do 22.00 hod..  
 
Náčelník mestskej polície Ľudovít Rozsnyó ešte v krátkosti analyzoval problematiku týkajúcej 
sa kontroly požitia alkoholu osobám mladších ako 18 rokov.  
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L. Stubendek  – ..... chcel by som povedať k tomu ešte toľko, že sa zdržujme určitých 
ostrých poznámok. Samozrejme odpoveď pána náčelníka prijímam a paragrafy treba brať 
vážne. Otázky a interpelácie pána poslanca znamenajú určitý strach a obavu voči 
nasledujúcej mladej generácii. Aj toto viem v celkovej miere pochopiť. Avšak v určitej miere 
musíme dať do poriadku platné interné dokumenty s platnými zákonmi, aby tam neboli 
žiadne otázky. Keby však aj boli, tak aby sme vedeli na nich hneď odpovedať. Otázka 
mladistvých je ozaj pod veľkým dohľadom a zodpovednosť je tiež omnoho väčšia v týchto 
školských zariadeniach. Chápem tie obavy a naozaj treba nejakým spôsobom nájsť riešenie 
na spoločnú spoluprácu. Pánovi náčelníkovi ďakujem. Slovo má pán poslanec Vetter.  
J. Vetter  – ..... ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne pánovi náčelníkovi za jeho referát. 
Súhlasím s pánom primátorom v tom, že si naozaj musíme dávať pozor na jednotlivé slovné 
výrazy, aby sme neurazili niekoho iného. Náčelník začal svoj referát s tým, „že bol som 
obvinený“. Ja som neobviňoval nikoho. Poviem pravdu, že za uplynulý rok sa mi občas stalo 
to, že som sa zamyslel na tým, že odstúpim odtiaľto. Aj teraz mám ten pocit, že žijeme 
v nejakom zaujímavom svete. V septembri som naozaj s dobrým úmyslom, dobromyseľne, 
čakajúc pomoc interpeloval a nastolil tú problematiku, aby mestská polícia vykonávala takéto 
kontroly. Myslel som len na to, že počas dňa, poobede keby prešli povedľa pohostinstva, 
zastavili sa a prehodili pár slov s pohostinným a keby videli, že pri stoloch sedia mladistvý, 
už aj naoko mladý a pred nimi pivo, tak by upozornili pohostinného, ako je to možné. Myslel 
som napríklad na niečo také, čoho som bol osobne svedkom aj ja, že v obchodnom dome 
chcel kupovať pálenku už naoko mladistvý, a predavačka si pri pokladni od neho hneď 
vypýtala občiansky preukaz. Vychádzal som aj z tohto, keď som v septembri svoju otázku 
položil, čo som si myslel, že je to absolútne denná záležitosť a jednoduchá vec. To, že 
pomaly bude už február a ešte stále sa s týmto zaoberáme ma veľmi zarmucuje. Naozaj sa 
vo mne vynára tá otázka, či má význam, aby som tu sedel, či vieme niečo vôbec dosiahnuť. 
Náčelník prečítal a citoval veľmi veľa zákonov. Ja by som citoval len jednu jedinú vec. Toto je 
štatút mestskej polície, ktorého čl. 15 je – Základné úlohy mestskej polície, ktorého bod 3 
vymenúva viacej činností. Chcel by som požiadať pána náčelníka, aby mi dal vysvetlenie na 
definíciu nasledujúceho odseku, ako mám tomu rozumieť. „Mestská polícia kontroluje 
vymedzenie predaja a podávania alkoholických nápojov s osobitnou pozornosťou na 
konzumáciu a predaj alkoholických nápojov pre mladistvých, a v zmysle zákona ...atď., 
oznamuje obci zistené porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov osobami do 18 
rokov“. Toto je uvedené v štatúte mestskej polície, ktoré sme schvaľovali v septembri. Pod 
týmto čo rozumie náčelník mestskej polície? Konkrétne aké sú ich úlohy? Ďakujem.           
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Žiadam náčelníka mestskej polície, aby inicioval 
stretnutie s pánom poslancom, aby si to vyjasnili a dostali sa do takého štádia, že sa zhodnú.  
J. Vetter  – ..... odpoveď by som mohol dostať teraz? 
L. Stubendek  – ..... áno, ale len v krátkosti, aby si dostal vhodnú a primeranú odpoveď. Pán 
náčelník? 
Ľ. Rozsnyó  – ..... pred chvíľou som už vysvetlil, že máme právo na to, aby sme objasňovali 
tieto priestupky, teda môžeme vypočúvať takúto osobu, môžeme svedkov vypočúvať, 
môžeme pozháňať všelijaké dokumenty, a následne tieto priestupky riešiť. Na toto máme 
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oprávnenie. Napríklad v stavebníctve nemáme oprávnenia, zoberme si v zdravotníctve 
nemáme oprávnenia, daňové priestupky nemáme oprávnenia. Toto je uvedené v štatúte.  
L. Stubendek  – ..... ďakujem. Uzatváram bod Interpelácie a otázky. Ako som už aj pred 
chvíľou spomenul, treba iniciovať stretnutie a vyjasniť si niekoľko pojmov s tým, aby boli 
v poriadku aj odpovede. Ttá obava a strach, ktorú pociťujeme voči mladistvým aj zo strany 
pána riaditeľa, ako aj zo strany polície, by malo nájsť nejaký spoločný bod riešenia. Ďakujem 
pekne. Nasleduje bod – Správa o plnení uznesení. Nech sa páči. 
 
 
K bodu číslo 3 – Správa o plnení uznesení – TE 565/2016  
Predkladate ľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
L. Stubendek – ..... na základe návrhu budeme o jednotlivých návrhoch hlasova ť 
samostatne . 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne ku d ňu 
12.01.2016 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 15  
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 528/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 447/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 18  
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 529/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 477/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21  
Proti: 0 
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Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 530/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 478/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 531/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 1568/C/2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 11  
Proti: 0 
Zdržal sa: 12 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 532/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  
k návrhu na vypustenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 583/2012 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 533/2016)  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  
k návrhu na vypustenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 113/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 534/2016)  
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K bodu číslo 4 – Vyhodnotenie Ondrejského jarmoku - informa tívna správa – TE 
569/2016 
Predkladate ľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 
Ondrejský jarmok za rok 2015 sa konal v dňoch 20.-22. novembra 2015, teda v 
novembrovom termíne, ako to bolo zvykom v predošlých 20 rokoch (okrem roku 2013 a 
2014). Návrat k novembrovému termínu bol urobený z dôvodu, že túto požiadavku vyslovili 
predajcovia, pretože ich tržby počas jarmokov konajúcich v októbri, boli podstatne nižšie ako 
tomu bolo počas jarmokov konaných v novembri (októbrový termín bol pred výplatami a bol 
ešte vzdialený k Vianociam). 

Pred zahájením jarmoku boli na ploche jarmoku vykonané úpravy, ktoré priniesli 
celkové zvýšenie úrovne jarmoku. Jedná sa napr. o prečíslovanie predajných miest tak, aby 
boli v poradí, farebné označenie predajných sektorov (značky na betóne vo farbe sektora) - 
sprehľadnenie plochy, zlepšenie odtoku dažďovej vody z plochy, odstránenie nerovností na 
betónovej ploche a pod.. Celkom bolo vytvorených 392 predajných miest pre obchodníkov a 
34 predajných miest pre bufety a občerstvenie. Zmena bola aj v parkovacom systéme, kde 
sme sa snažili o maximálne využitie novovytvorenej plochy za mestskou políciou, ktorá 
vznikla po revitalizácii a vyčistení tohto územia a súčasne o ochranu časti parku Anglia, v 
ktorom sa po predošlé roky parkovalo. Prvým rokom sme otestovali prenosné záchody TOI-
TOI, umiestnené na oboch koncoch jarmoku, ktoré boli návštevníkmi intenzívne používané a 
nasledujúci rok bude potrebné zvýšiť ich počet. 
 Jarmoku sa zúčastnilo 93 remeselníkov a 173 obchodníkov, čo je spolu 266 
predajcov a jedna firma s atrakciami (zo Slovenska, Čiech, Rumunska, Maďarska a Poľska). 
Napriek nepriaznivému počasiu počas prvého dňa jarmoku bola odozva od obchodníkov 
pozitívna, veľmi si pochvaľovali vysokú úroveň organizácie jarmoku a pozitívne sa vyjadrili aj 
ohľadom tržieb. Nasledujúci rok by privítali od mesta, aby sa jarmok konal opäť v termíne na 
konci novembra. 
 Rozpočet  jarmoku sa nachádza v nasledujúcej tabuľke - pre porovnanie aj rozpočty 
za predošlé roky: 
            2013      2014      2015 
Príjmy celkom  46308,16 € 51187,29 € 46631,00 € 

Príprava terénu 126,11 0 369,96 
Komunálne výdaje 2920,87 2920,00 3322,00 
Elektrická sieť 8086,00 14875,041 6851,12 
Reklama 2 1611,08 3588,16 1863,30 
Festival klobásy 11119,573) 447,96 750,54 
Kultúrny program 4960 230 0 44) 

Výdaje 

Strava organizátorov 0 338,60 396,90 

                                                 
1  Elektrická sieť v roku 2014: v cene je zarátaná investícia do vybudovania novej prípojnej murovanej skrine, prepoj od  

skrine v stĺpu verejného osvetlenia a vyhotovenie elektrických rozvádzacích skríň v celkovej cene 5500 €. 
2  V cene reklamy je aj demontáž, čistenie a skladovanie reklamných banerov, ktoré sa používajú niekoľko rokov 
3  Festival klobásy v roku 2013: v cene je zarátané aj oprava prístrešku za budovou MsP v cene 10673,08 €, ktorú v 

súčasnej dobe spravuje Comorra servis. 
4  Kultúrny program počas predošlých jarmokov bol viac na obtiaž ako na osoh - predajcovia, ktorí mali stánky v blízkosti 

pódia sa sťažovali na nadmerný hluk a kvôli tomu aj obtiažnu komunikáciu s kupujúcimi, ľudí program bezprostredne 
nezaujímal. Preto v roku 2015 kultúrny program usporiadaný nebol. 
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Nadčasy a odmeny 8151,82 8500 4500 
Výdaje spolu  36975,45 27979,76 18054,12 
Výnosy celkom  9332,71 € 23207,53 € 28576,88 € 

 
 Plán na rok 2016: 
 
 Do konca januára vedenie mesta rozhodne o termíne konania Ondrejského jarmoku 
2016. Termín sa zverejní ako aj v tomto roku na portáloch, kde sa podobné udalosti 
zverejňujú. Predaj miest sa bude vykonávať už od marca, účastníkom ktorí si zaplatia 
predajné miesto do 30. augusta ponúkneme zľavu 5% (bude potrebné vykonať v súlade s 
platným VZN, resp. VZN upraviť) - predpokladáme, že do konca leta sa takto podarí predať 
väčšinu predajných miest. Predaj miest sa ukončí k 30. októbru; ak niekto do 30. októbra 
nezaplatí za miesto, to sa bude predávať ďalej nasledujúcemu kupcovi. Týmto by sa malo 
zabezpečiť, že v deň zahájenia jarmoku už nebude ani jedno nepredané miesto a súčasne 
by nemalo dôjsť k zníženiu celkových príjmov pod úroveň 47 000 € - predpokladáme skôr 
mierne navýšenie príjmu. Samozrejme príjem v značnej miere ovplyvní skladba predajcov - 
rôzny sortiment tovaru má iné ceny za predajný stánok. 
 V roku 2016 na podnet vedenia mesta plánujeme V. Festival klobásy pozdvihnúť na 
vyššiu úroveň a chceme zorganizovať festival s podstatne väčším počtom súťažiacich - aj              
z Maďarska. Nakoľko Festival klobásy je nezisková udalosť, bude potrebné na usporiadanie 
vyčleniť financie z rozpočtu jarmoku. 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  
k Informatívnej správe o vyhodnotení Ondrejského ja rmoku za rok 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 535/2016)  
 
 
K bodu číslo 5  – Zadanie pre Územný plán Mesta Komárno – T E 564/2016 
Predkladate ľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca OÚPA 
 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno  č. 174/2015 zo dňa 
21.5.2015 a v súlade s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako 
orgán územného plánovania zabezpečuje  obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
„Nový územný plán mesta Komárno“. Obstarávanie územného plánu je v zmysle § 2a 
stavebného zákona zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, vedúcej 
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oddelenia  Územného plánu a výstavby na Odbore rozvoja mesta Mestského úradu 
Komárno, Ing.arch. Katalin Besse, registračné č. 322.  
 
Obstarávanie územného plánu v etapách:   
 
1.    Prípravné práce  

 2.    Prieskumy a rozbory  
 3.    Zadanie, prerokovanie a schválenie  zadania 
 4.    Koncept - vo variantoch v rovnakom rozsahu ako návrh, prerokovanie konceptu  
 5.    Návrh -  v členení na smernú a záväznú časť, prerokovanie a schválenie  návrhu 

 
V rámci prípravných prác, ktoré už prebehli, bolo zverejnené oznámenie o začatí 

obstarávania, oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu v Komárne, 
ako aj na internetovej stránke mesta, súčasne jednotlivo doručené dotknutým obciam, 
dotknutému samosprávnemu kraju, orgánom štátnej správy, správcom verejného 
technického vybavenia, ako aj ďalším subjektom podieľajúcim sa na využívaní územia. 
Oznámenie bolo zverejnené od 11.6.2015 do 31.7.2015, kedy bolo možné zapojiť sa do 
procesu prípravy, podať podnety odporúčania a požiadavky. Písomné podnety boli 
v neskoršej fáze poskytnuté ako podklad spracovateľovi. Ďalej prebehlo zozbieranie 
Územnoplánovacích dokumentácií a Územnoplánovacích podkladov a vyhodnotenie ich 
použiteľnosti, určenie hlavného účelu a predmetu riešenia nového ÚPN. Paralelne od júna 
2015 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bola uskutočnená „súťaž návrhov“ na   
výber spracovateľa dokumentácie. Víťazom verejnej súťaže a spracovateľom ÚPD je 
AUREX, s.r.o., Bratislava. Následne Mesto Komárno v súlade so súťažnými podmienkami 
podpísalo zmluvu o dielo so spracovateľom. 

Po podpísaní zmluvy o dielo spracovateľ vypracoval a odovzdal etapu prác: 
prieskumy a rozbory územia, a na základe ich výsledkov v spolupráci s obstarávateľom bol 
spracovaný návrh Zadania. Spracované Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, 
ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, požiadavky na formu, 
rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie. 
   

V súlade s §20 ods.2,3,4 bolo zadanie prerokované v termíne od 04.12.2015 do 
04.1.2016. Prerokovanie bolo oznámené verejnou vyhláškou na internetovej stránke mesta 
a na verejných tabuliach. Súčasne dotknutému samosprávnemu kraju dotknutým orgánom, 
obciam a organizáciám bolo  oznámenie o prerokovaní oznámené jednotlivo. Návrh zadania 
bol vystavený na verejné nahliadnutie na internetovej stránke mesta. V oznámení bola na 
podanie pripomienok k zadaniu stanovená lehota 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia . V 
rámci prerokovania zadania boli obstarávateľovi ÚPN doručené vyjadrenia, stanoviská a 
pripomienky, ktoré boli obstarávateľom v spolupráci so spracovateľom vyhodnotené. 
Vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu č. 2 predkladaného materiálu. Na základe výsledkov 
prerokovania bol návrh Zadania upravený. Po prerokovaní zadania a po vyhodnotení 
stanovísk a pripomienok Mesto Komárno v zmysle §20 ods.5, písm. b) požiadalo Okresný 
úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania o posúdenie 
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návrhu zadania, - či je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stupňa, a či obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a 
prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Návrh zadania ( príloha č.9 predkladaného materiálu ) vrátane postupu pri obstarávaní ÚPN 
a postupu pri prerokovaní zadania bol preskúmaný a posúdený Okresným stavebným 
úradom v Nitre v súlade s § 20 ods. 5 stavebného zákona.  

Na základe preskúmania Okresný úrad v Nitre vydal kladné stanovisko, ktorým 
odporúča návrh zadania pre ÚPN Mesta Komárno schváliť.  
 
Mesto v súlade s platnou  zmluvou o dielo uhradilo v r.2015 za spracovanie : 
 
Oznámenia o strategickom dokumente:       bez DPH:    3 000,00 eur, s DPH:    3 600,00 eur 
Prieskumov a rozborov I. etapa :                  bez DPH:  17 000,00 eur, s DPH:  20 400,00 eur  
Karjinno-ekologického plánu (KEP):             bez DPH:    4 000,00 eur, s DPH:    4 800,00 eur 
Návrhu  zadania  ÚPN:                                 bez DPH:    5 000,00 eur, s DPH:    6 000,00 eur 
SPOLU za rok 2015:                                     bez DPH:                          s DPH:  34 800,00 eur  
(rozpočet mesta na ÚPN :  35 000, 00 euro) 
 
Návrh do rozpočtu na rok 2016 pre dopracovanie ďalších etáp UPN: 
 
-  za dopracovanie 2. Etapy  PaR                  8 000,00 eur bez DPH, s DPH:        9 600,00 eur 
-  za dopracovanie KEP                            1 000,00 eur bez DPH, s DPH:        1 200,00 eur 
- za spracovanie konceptu :                        55 000,00 eur bez DPH, s DPH:       66 000,00 eur 

            Za rok 2016 spolu s DPH:   76 800,00 eur 
 
Podľa Zákona č.226/2011 je možnos ť žiadať o dotáciu  na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce ( konkrétne na koncept a návrh územného plánu 
obce) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Dotáciu  možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku max. do výšky 80% oprávnených 
nákladov na spracovanie. Podmienky poskytovania dotácie sú uvedené v §4 Zákona, medzi 
inými podľa ods.1, písm. a)  obec má mať schválené zadanie, a podľa ods.2 je podmienkou 
aj uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces 
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom a žiadateľom. Na poskytnutie 
dotácie nie je právny nárok. 

 
Mestský úrad, Odbor rozvoja t.č. pripravuje podklady pre kompletizáciu žiadosti 

o dotáciu, takýmto podkladom  má byť medzi inými aj  výpis uznesenia MZ v Komárne 
o schválení zadania a o záväzku spracovania a schválenia ÚPN max. do 3 rokov. Tieto 
výroky sú obsiahnuté v návrhu na uznesenie.  

 
 

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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/Výsledok hlasovania č. 11/:  
k Zadaniu Územného plánu mesta Komárno 
 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 536/2016)  
  
 
K bodu číslo 6 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie – TE 571/2016  
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 537/2016)  
 
 
K bodu číslo 7 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciac h 
Predkladate ľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM  
 

1. Patrik Fiam, Frederika Fiamová Háziová - Žiadosť na prenájom pozemku – TE 
256/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  
k návrhu žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 538/2016)  
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2. Patrik Fiam, Frederika Fiamová Háziová - Žiadosť na prenájom pozemku – TE 
257/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  
k návrhu žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 539/2016)  
 

3. ASKARA s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  
k návrhu žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 17 
Proti: 2 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 540/2016)  
 

4. GAMOTA - agro s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:  
k návrhu žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 17 
Proti: 2 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 541/2016)  
 

5. Robustech s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  
k návrhu žiadosti o predaj pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 542/2016)  
 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne za predloženie materiálu. Vážení poslanci, dostali sme 
sa k bodu Rôzne. Žiadam vážených poslancov, aby sa zahlásili. Zahlásilo sa 8 poslancov. 
Vážené zastupiteľstvo, slovo má pán viceprimátor Knirs. 
 
 
K bodu číslo 8 – Rôzne  
 
I. Knirs – ..... vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia. Ďakujem za slovo. Mal by 
som pripomienky k trom veciam. Prvá by bola tá , že by som chcel ohlásiť jednu radostnú 
správu. Vyriešenie tejto našej spoločnej veľkej problematiky Polikliniky sa zdá, že konečne 
naberajú dobrý smer. Osobne tu bol aj Árpád Potápi (Štátny tajomník maďarskej vlády 
zodpovedný pre národno-politické otázky), ktorému sa nám podarilo odovzdať informácie 
súvisiace s plánom. Chcel by som dodať ešte toľko, že očakávajú od nás presné informácie 
a opisy, ktoré im odovzdáme budúci týždeň. Naša vec je už iba tá, aby sme im vedeli dať 
také reálne návrhy po rekonštrukcii, ktoré by boli prijateľné pre nás, ale tak isto aj pre nich. 
Teda v spojitosti s týmto už začali aj rokovania. Druhá vec je tá , že pani Jelíneková, 
riaditeľka útulku zahlásila, že po nastúpení do dôchodku nebude vedieť túto svoju prácu 
vykonávať. Je pre nás veľkým potešením, že Juraj Tarr, náš majster v sveta a Európy 
v kajaku považuje toto za svoju srdcovú záležitosť. Dnes som s ním aj rozprával, a veľmi rád 
by prevzal riadenie a koordináciu tohto útulku. Naznačil aj to, že by vedel získať pre útulok 
nejakú finančnú dotáciu, a v blízkej budúcnosti sa nasťahujú aj do tesnej blízkosti tohto 
útulku. Radi by sme ho v tomto podporili. Mesto tento útulok inak podporuje, a chceli by sme 
v tom aj naďalej pokračovať. Tretia vec je tá , že podporujeme zachovanie zelených 
priestranstiev. Keby sme mali odborníkov, hlavného architekta a hlavného záhradkára 
mesta, tak by sa všetko dalo vyriešiť. Pred chvíľou mala aj JUDr. Keszegh ohľadom tohto 
poznámku. Tie stromy však nie sú také veľké, že by sa nedali premiestniť. Keby boli 
odborníci, tak by to vedeli vyriešiť tak, že by tie stromy boli pekne umiestnené okolo 
parkoviska, a nemuseli by sa vyrúbať. Aby sme vedeli napredovať v jednej koncepcii by bolo 
veľmi dôležité schváliť to, aby malo toto mesto hlavného architekta a hlavného záhradkára. 
Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ..... faktickú poznámku má pán poslanec Tamás Varga.  
T. Varga  – ..... ďakujem za slovo. Veľmi rád som si vypočul správu pána viceprimátora 
ohľadom budovy Polikliniky. Chcel by som sa spýtať len na pár podrobností, aby sa 
nevyskytli potom také nedorozumenia, ako pri budove v Hadovciach s vybudovaním 
imigračného centra. Keď tomu dobre rozumiem, tak by Maďarská republika poskytla financie 
na rekonštrukciu alebo by odkúpila, lebo neviem aký majú s tým presný plán, a presne som 
tomu nerozumel.  



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

25 
 

Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. januára 2016  

 

I. Knirs  – ..... Maďarská republika má vyhradený rámec na podporu a rekonštrukciu 
nehnuteľností s historickou minulosťou mimo územia republiky. Podali sme tam plán, ony si 
to preveria, prehodnotia a na základe kladného postoja zrekonštruujú. To, že v akej forme by 
to bolo zatiaľ nie je dohodnuté, ale o predaji reč nebola. Rokovania ešte prebiehajú.  
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Imre Andruskó. 
I. Andruskó  – ..... naozaj držím palce vedeniu mesta, nakoľko pred niekoľkými rokmi sme 
mali predstavu, v ktorom rekonštrukcia nehnuteľnosti bola vyčíslená na 3 mil. eur. Teraz to 
znamená, že by sme od Maďarskej republiky dostali 1,5 mld. Ft, aby sa táto budova 
zrekonštruovala, a potom by sa využila na rôzne ciele. Keď som niekde dobre čítal, tak tam 
bolo, že by dobre poslúžila aj pre vytvorenie rektorátu, lebo sa to zverejnilo aj na viacerých 
miestach. Môžeme naozaj brať vážne, že mesto dostane pravdepodobne 1,5 mld. Ft na jeho 
rekonštrukciu? Nechápem.  
L. Stubendek  – ..... vážený pán poslanec. Rokovania začali, a dúfajme že budú vydarené 
a úspešné. Ďakujem. Pán poslanec Glič. 
K. Gli č – ..... ja len pripomeniem, že asi pred dvoma rokmi, keď sa dostala do majetku mesta 
Poliklinika, tak sme vyhlásili verejnú súťaž na predaj tejto budovy, tuším za 700 tis. eur. 
Pohybujme sa teda v takýchto inštanciách . Klobúk dole, že hľadáte na to riešenie. Trošku mi 
chýba kolektívna spolupráca medzi tým. Ja osobne by som skôr hľadal nejaké iné riešenie, 
ako tú Polikliniku využiť. Trebárs možno dospejeme k tomu, že za 1 eur ju niekomu dáme, 
kto ju dá do poriadku a bude ju užívať. Možno to by bola dobrá cesta. Ja som to aj niekde 
v článku uverejnil, že akú mám ja predstavu. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ..... samozrejme aj toto je možné. Slovo má pán poslanec Štefan Bende.  
Š. Bende  – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som reagovať len na pána 
viceprimátora Knirsa. Na komisii rozvoja mesta sme sa rozprávali o tom, že keď budú 
prebiehať v spojitosti s týmto nejaké rokovania, tak aby z toho nebola vynechaná ani komisia 
rozvoja mesta. Chcel by som, aby odznelo aj tu na zasadnutí, že pán viceprimátor prisľúbil, 
že keď budú prebiehať buď s Maďarskou republikou, alebo Nitrianskym samosprávnym 
krajom, tak o tom informuje komisiu, aby sa na týchto rokovaniach vedel niekto z komisie aj 
zúčastniť. Chcel by som ho požiadať, aby to odznelo aj tu na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. Ďakujem.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem veľmi pekne. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme referovali 
o všetkých možných aj čiastočných informáciách v danom možnom rámci. Ešte niekto? Pán 
poslanec Anton Marek. 
A. Marek  – ..... chcel by som povedať v krátkosti len toľko, že prvá vyvolávacia suma bola 
stanovená na 700 tis. eur. Polikliniku sme získali do nášho vlastníctva v roku 2011, a na 
výmenu poskytli aj pozemky. To, že sa začali rokovania ohľadom budovy viem len 
gratulovať. Ale aj my sme rokovali. Prebiehalo veľa rokovaní, len som to na zastupiteľstve 
nezahlásil. Boli záujemcovia aj z Izraela, ako aj iných miest. Problém a úpadok nastal vtedy, 
keď chceli vedieť, koľko mesto zaplatí sprostredkovateľovi za to, keď im pomôže odpredať 
túto budovu. Držím palce, aby ste vedeli túto budovu odpredať. My sme potom už aj znížili 
cenu na zhruba 500 tis. eur, teraz presne neviem. Možno by sa však mala ešte viac znížiť, 
lebo rekonštrukcia tejto nehnuteľnosti bude stáť viacej z jedného dňa na druhý. Ešte raz vám 
držím palce, aby sa táto budova s centre mesta nezničila. Prajem vám veľa úspechov!  
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L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Pán viceprimátor Knirs by ešte v krátkosti odpovedal.  
I. Knirs  – ..... dúfam, že pán kolega Glič len žartoval a celý jeho návrh spadá len do 
kategórie vtipov. Stačilo už z kategórií predáme všetko za 1 eur. Neprišla sem skupina 
dilentantov, pretože ony presne vedeli, prečo sem vlastne prídu. Celú túto nehnuteľnosť 
tipovali na sumu zhruba 1,5 mld. Ft. Zatiaľ sme nechceli informovať zastupiteľstvo 
a verejnosť, aby nevznikli nejaké nedorozumenia. Ohľadom tohto celého tu prebehla tlačová 
beseda, oficiálne im boli odovzdané dokumenty. Tu neprebiehajú žiadne rokovania v úzadí. 
JUDr. Bendemu som povedal, že o všetkých rokovaniach ich budem informovať. Aj vtedy 
som sa zúčastnil na zasadnutí komisie, keď tam nebol on, ale aj na predchádzajúcom 
zasadnutí som komisiu informoval o tom, že rokovania ešte prebiehajú a každý dostane 
vo vhodnom čase materiál. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ..... ďakujem. Myslím si, že pán poslanec Glič to nezačlenil do kategórie 
vtipov, ale aj on sa s tým vážne zaoberá. Cieľom je to, aby sme túto budovu zachránili. Pán 
poslanec ešte? 
K. Gli č – ..... pán primátor povedal si za mňa. 
L. Stubendek  – ..... ďakujem. Pán poslanec Bastrnák. 
T. Bastrnák  – ..... hneď prejdem na to, čo som chcel aj povedať, ale počúvajúc túto diskusiu 
je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh. Pýtame na niečo 1,5 mld. Ft a ešte ani nevieme, na čo 
ich vlastne použijeme, a až potom ich začneme využívať na niečo. Obvykle to takto nezvyklo 
fungovať. Fungovalo to tak, že mestské zastupiteľstvo rozhodne čo chce vlastne so svojou 
nehnuteľnosťou. Na základe toho sa vypracujú nejaké koncepcie a potom na základe toho 
sa  získajú na to peniaze. V poriadku, dobre nech je to takto a dúfam, že rokovania budú 
úspešné. Chcel som však povedať niečo iné, a preto prepáčte, že som začal týmto. O čom 
som vlastne chcel niečo povedať je to, že pán primátor ty sa dozaista pamätáš na to, že vlani 
na jeseň sme schválili také uznesenie, v ktorom s predloží vyhodnotenie o 2. sídlisku, 
o ktorom dnes už padla aj reč a o tých veciach, ktoré ste chceli realizovať. Myslím si, že ste 
aj realizovali, alebo aspoň dúfam. Keď sa dobre pamätám, termín predloženia bol stanovený 
na februárové zasadnutie. Hovorím to kvôli tomu, aby ste na to nepozabudli a aby sme nie 
vtedy začali jeden na druhého ukazovať. Teda chcel by som vás a úrad úctivo upozorniť na 
to, že srdečne očakávame tento materiál na nasledujúce zasadnutie práve preto, lebo keď sa 
ukončí zima, pravdepodobne sa tieto problémy znova vyskytnú, a aby sme im vedeli predísť. 
Nebolo by dobré, keby nám potom obyvatelia vytkli tieto veci, lebo bolo by to dosť 
nepríjemné. Práve preto ťa úctivo žiadam, aby úrad nepozabudol predložiť tento materiál, 
lebo si naozaj myslím, že sa veci pohli v dobrom smere aj napriek tomu, že tu bolo to malé 
nedorozumenie. Myslím si však, že dozaista aj o tomto budete referovať, ako to celé chcete 
vyriešiť lebo si myslím, že tak ako povedal aj pán poslanec Keszegh, nie to je dôležité, aby 
boli mestský policajti na jednom mieste ale to, ale aby boli vonku v teréne. Keď som 
rozprával s riaditeľom OR PZ tak som žiadal aj jeho, aby sa dohodli s mestskými policajtmi, 
veď aj u nich je nízky počet. Avšak keď budete vedieť hliadkovať striedavo na 2. sídlisku, tak 
to bude pre tam žijúcich obyvateľov znamenať vyššiu bezpečnosť, kľud a uspokojenie. Toto 
celé sa dá koordinovať s okresným riaditeľstvom PZ tak, že jednu hodinu budú hliadkovať 
ony a druhú naši. Myslím si, že ste to už aj dohodli, ale mne osobne to prisľúbil aj riaditeľ OR 
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PZ. Dúfam, že to celé funguje takto, ale napriek tomu materiál očakávame s veľkou 
radosťou, ako aj riešenia. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Myslím si, že náš cieľ je rovnaký a máme spoločný cieľ, 
ktorý sa na zastupiteľstve sformuloval a aktualizoval aj dnes, a bude slúžiť pre dobro našich 
obyvateľov. Pán poslanec Anton Marek máš slovo.  
A. Marek  – ..... ďakujem. V prvom rade toľko, že som v dvoch komisiách a kvitujem to, že 
konečne nezasadajú v rovnakom čase. Jedna komisia zasadá v pondelok a druhá v utorok. 
Dúfam však, že tento trend už zostane, aby sa človek vedel zúčastniť tam, kde má. Teraz 
budeme rozhodovať v športovej komisii o rozdelení fondu v hodnote 260 tis. eur, a kultúrnom 
fonde v hodnote 65 tis. eur. Keď dobre viem, tak som na novembrovom zasadnutí žiadal 
pána primátora, ako rozdelil svoj fond, lebo túto skutočnosť budeme potrebovať pri rozdelení 
týchto fondov. Naša komisia bude zasadať v pondelok, a chcel by som ťa požiadať, aby si 
nám to predložil, lebo by bolo dobré, keby sme boli o tom informovaní. Nemyslím si, že by to 
malo znamenať nejaký väčší problém a viem, že počas tých dvoch mesiacov ste mali 
dozaista viacej práce, a pravdepodobne sa na to nejako pozabudlo. Teda o toto by som ťa 
chcel požiadať. Ďakujem.       
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Vážený pán poslanec už sme to aj rozposlali emailom, 
takže sa to dá aj prezrieť. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Béla Szabó. 
B. Szabó – ..... ďakujem pekne za slovo. Mal by som dve pripomienky. Jedna sa týka 
uznesenia 447/2015, ktoré sme zrušili.  Upozornil by som pri tom na to, nakoľko to 
neozdznelo i keď to možno už úrad pozrel. Je tam uvedené, že žiadatelia nepodpísali 
zmluvu, nakoľko nemajú záujem o prenájom pozemku. Tento pozemok sa nachádza 
v Harčáši tam, kde sa stavajú alebo sa už aj postavili nové rodinné domy. Bolo by však 
dobré si preveriť, či si to niekto neoplotil, aby sa nevyskytla práve taká situácia ako onoho 
času v Novej Stráži. Neviem, neviem či je to tak, lebo to z nákresov nie je evidentné. Bolo by 
však dobré, keby si to úrad preveril ešte pred tým, ako dostanú žiadosti opačne, lebo 
spravidla to  funguje tak. Ľudia oplotia niekoho iného pozemok, lebo mestský majetok berú 
ako spoločné vlastníctvo. To je jedna vec. Druhá je v spojitosti s 2. sídliskom a mestskou 
políciou.  Keď bude evidentne potrebné, aby niekde boli, tak by sa mohli preveriť aj byty, 
ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Keď dobre viem, je práve voľný aj taký byt, ktorý 
momentálne nikto nevyužíva, a preto by sa na tento cieľ mohol kľudne využiť. Bolo by to 
dôležité už aj preto, lebo viacej mestských bytov stojí neobývaných, ktorých výdavky spojené 
s užívaním treba zároveň uhrádzať aj vtedy, keď ich nikto neobýva. Takto by však potom 
mesto nemuselo platiť. Možnože by sa to oplatilo preveriť si. Ďakujem.     
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Je to oprávnená pripomienka. Slovo má pán poslanec 
Imre Andruskó.    
I. Andruskó  – ..... ďakujem pekne pán primátor. Chcel som sa informova ť ohľadom 
Polikliniky.  Ďakujem pánovi viceprimátorovi zo to, čo povedal. Možno by som neodvrhol 
nápad kolegu pána poslanca Gliča, lebo keby prišiel niekto, kto by to vedel takto 
prevádzkovať, tak prečo nie. Keď s tým neurobíme niečo do piatich rokov, tak sa to celé 
zrúti. Dúfame však, že nás Maďarská republika tými 1,5 mld. Ft vypomôže. Myslím si však, 
že by ste potom mali jednať aj s pánom rektorom, lebo som v článku časopisu Delta čítal 
niečo také, že by tam chceli vytvoriť rektorát. Bez neho by sa v tomto však rozhodovalo asi 
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dosť ťažko, nakoľko je to nezávislá inštitúcia od mesta. Teda keď budú prebiehať tieto 
rokovania, tak by bolo patričné k týmto rokovaniam pozvať aj jeho. Mojou úlohou to nie je 
organizovať, ale keď už odznie, že tam má byť vytvorený rektorát, tak by o tom pán rektor 
mal vedieť asi z prvej ruky. Chcel som však ešte poveda ť toľko, že náš zmluva oh ľadom 
parkovacieho systému tento rok na jese ň končí. Keď sa dobre pamätáte kolegovia, tak 
ohľadom tohto bola dosť veľká diskusia. Chcel by som požiadať vedenie mesta, aby sa už na 
jar dostali pred mestské zastupiteľstvo rôzne alternatívy veď veľmi dobre vieme, že má na to 
každý rôzny názor. Niekomu sa páči, niekomu nie, možno by to niekto ponechal len 
s nejakými zmenami, atď, atď.. Som presvedčený, že ukončenie parkovacieho systému tak, 
aby nebolo žiadne by nebolo dozaista dobré, lebo by nastali chaotické situácie. Treba na tom 
aj tak ešte troška popracovať. Práve preto by to bolo dobré predložiť pred mestské 
zastupiteľstvo na jar, aby sme si to vedeli prerokovať ešte jeden alebo dvakrát na 
zastupiteľstve. Ďalej by som chcel pozdraviť nášho kolegu pána Józsefa Kiss Pénteka, že ho 
vidíme a je v dobrej kondícii a fit. Dúfam, že už tu bude medzi nami a svojimi dobrými radami 
a nápadmi bude napomáhať v práci mestského zastupiteľstva. Takže ťa Jožko vítame na 
palube! Pravdepodobne dohliadajúc na teba asi skorej ukončíme zasadnutie, aby to prvé 
nebolo až také náročné. To čo som však chcel ešte pán primátor požiada ť je to, že už aj 
vlani boli problémy oh ľadom Komár ňanských dní . Mám tu pred sebou pozvánku 
Komáromu spred 20. rokov, ktorú som našiel vo svojej kancelárii, keď som upratoval. Chcel 
by som sa spýtať pána primátora, či už má nejaké predstavy ohľadom Komárňanských dní, 
či bola už vypísaná verejná súťaž, a koho poveril organizovaním. Keď sa rozpamätáte na 
minulý rok, tak to bol polročný príbeh. Tak ako Vetter kolega zvykol poznamenať, ani na toto 
sme napokon nedostali odpoveď, lebo to bolo vždy nejako zamaskované. Preto by som sa ťa 
pán primátor chcel ešte raz spýtať, či je zostavený tím, kto to bude organizovať, aká je 
koncepcia, lebo sme už dostali pozvánku aj na Slávnostné zasadnutie Mestských 
zastupiteľstiev miest Komárno-Komárom na 26. apríla. Na toto by som žiadal odpoveď. 
Ďakujem pekne.          
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. V krátkosti by som chcel odpovedať na niekoľko vecí. 
S pánom Ferenczim začali a prebiehajú rokovania a Comorra Servis musí predložiť jeden 
materiál. Teda rokovania ohľadom parkovacieho systému už začali. O Poliklinike sme sa 
rozprávali a prípravy ohľadom organizovania Komárňanských dní už začali, ktorého priebeh 
organizuje oddelenie kultúry. Ďalej, slovo má pán poslanec Zoltán Benyó. 
Z. Benyó  – ..... ďakujem pekne za slovo. Keď sme už takto čerstvo a sviežo ukončili 
zasadnutie, tak by som chcel povedať zopár myšlienok týkajúcich sa už nasledujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Predpokladám, že najdôležitejším bodom rokovania 
nasledujúceho zasadnutia budú práve kapitálové výdavky týkajúce sa prerokovania a 
rozdelenia financií, respektíve jeho schválenie. V prípade keby nie, tak na to príde rad 
nabudúce. Je však lepšie, keď poviem pár svojich myšlienok, o ktoré by som sa s vami rád 
podelil. Potom ako sme schválili rozpočet sme sa veľmi veľa potom rozprávali o získaných 
skúsenostiach. S kolegom pánom Rajkom sme mysleli na to, že by bolo osožné, keby sme 
v spojitosti s rozdelením kapitálových výdavkov upresnili tu na zastupiteľstve niekoľko 
stanovísk, ktoré by nám potom uľahčilo rokovanie. Len by som to povedal v krátkosti, aby 
som nehovoril príliš dlho. Máme takú predstavu, aby sa prerokovania počnúc od teraz, lebo 
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predpokladám rokovania už začali boli takouto formou. Uznesenie znie: za a) pán primátor 
spolu s mestským úradom a zodpovednými vedúcimi, respektíve s riaditeľmi mestských 
organizácií vypracovajú odborný návrh na čerpanie týchto prostriedkov s určením poradia 
dôležitosti jednotlivých položiek. Za b) tento návrh potom zverejniť na webovej stránke mesta 
a prerokoval v komisiách odborných. Za c) v rámci rokovania komisií by jednotlivé strany, 
skupiny tento návrh doplnili, eventuálne dali návrh na zmeny poradia položiek. Za d) 
Mestská rada na svojom rokovaní prerokuje pôvodný materiál a odporúčané zmeny 
v komisiách a tiež prípadne návrhy občanov, v prípade potreby ešte navrhuje ďalšie zmeny. 
Za e) na rokovaní Mestského zastupiteľstva bude prerokovaný takto vytvorený a doplňovaný 
návrh na uznesenie. V záujme plynulosti a transparentnosti rokovania pozmeňujúce návrhy 
prednesené v priebehu diskusie MZ nedoporučujeme.  
L. Stubendek  – ..... vážený pán poslanec, ďakujem pekne za tvoj diskusný príspevok. Pred 
tým, ako by som odovzdal slovo pánovi poslancovi Bastrnákovi a Andruskóovi, ktorí majú 
faktickú poznámku by som povedal, že na konci bodu Rôzne som chcel predložiť dve 
oznámenia. Prvé by bolo to, že na budúci týždeň by sa s poslancami začali rokovania 
a diskusie ohľadom rozdelenia kapitálových výdavkov. Ďalšia vec je tá, že teraz by sme 
týmto uznesením ohraničili prácu poslancov, ktorá je vlastne predpísaná, že na základe 
akých praktík funguje. Škoda, že sme si to vopred nevyjasnili, lebo nám to potom veľmi 
ohraničí našu prácu, a musíme brať ohľad aj na prácu iných komisií. Pán poslanec Imre 
Andruskó má faktickú poznámku  
I. Andruskó  – ..... ďakujem pekne pán primátor. Nespochybňujem to, že každý môže mať 
svoje predstavy, ale nemožno odobrať ústavné právo poslanca, aby na zastupiteľstve niečo 
navrhol. Prebehlo tu aj školenie, kde odborník potvrdil, že keď poslanec predloží svoj návrh, 
tak o tom treba hlasovať. Také neexistuje, aby niekto zaviazal ruky poslancovi. Zákon 
jednoznačne stanovuje, že poslanec návrh predloží a väčšina poslancov rozhoduje. Keď toto 
napadne prokurátor, tak toto rozhodnutie anuluje, lebo je to protizákonné. Nemožno vziať 
poslancovi právo, aby hocikedy k hocičomu predložil svoj návrh. Aj toto tak odznelo. Druhá 
vec je tá, že sme prijali reálnu časť PHSR. Bolo tam uvedené, že by bolo treba vykonať 
v Komárne investície v hodnote 500 mil. eur. Okrem toho sme vlani schváli položky 
kapitálových výdavkov. Tam je schválený návrh na investície v hodnote 4,7 mil. eur. Pán 
doktor, druhá vec je tá, že bolo schválených 190 tis. eur na PHSR, a teraz by mohla táto 
komisia rozhodovať o 120 tis. eur. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne.  
T. Bastrnák  – ..... chcel by som povedať svojmu poslaneckému kolegovi len toľko, že je 
veľmi osožné, keď si poslanec prečíta zákony, ktoré usmerňujú prácu zastupiteľstva, teda 
Zákon o obecnom zriadení ako aj iné zákony ešte pred tým, ako zasadne do zastupiteľstva. 
Treba si uvedomiť to, že my tu nesedíme len preto, lebo tu chceme sedieť, ale preto, lebo 
nás obyvatelia poverili niečím na základe predstáv, ktoré sme pred nich predložili vo svojej 
predvolebnej kampani. Samozrejme takto prvoradým príbehom pre nás všetkých je to, čo 
som aj vždy hlásal. Teraz vieme presne preukázať svoj postoj pri rozdeľovaní kapitálových 
výdavkov na základe návrhov obyvateľov, s ktorými sa na nás obyvatelia obracajú. Ale to, 
aby sme to nechali len komisie a na mestský úrad, ktorý je výkonný orgán zastupiteľstva 
a nie opačne, nie veľmi dobré. Všetka úcta komisiám, ale komisie nie sú rozhodujúce orgány 
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na základe Zákona o obciach, ale je ním práve mestské zastupiteľstvo. Práve preto s veľmi 
veľkou úctou voči tebe hovorím, že to nie je dobrý návrh. Ďakujem.  
 
 
O 16.07 hod. odišiel pán poslanec Ing. Ján Vetter. 
 
 
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne za pripomienku. Chcel by som povedať len toľko, že 
chápem a určite aj poslanci majú obavy z návrhu pána poslanca MUDr. Zoltána Benyóa, aby 
bolo nejakým spôsobom uchránené rozdelenie kapitálových výdavkov. Avšak si nemyslím, 
že toto je práve tá najlepšia forma na to, aby sme v tom nejako postúpili a napredovali. 
Faktickú poznámku má pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó, nech sa páči.    
Z. Benyó  – ..... na faktické poznámky kolegov Imre Andrusóa a Tibora Bastrnáka by som 
reagoval len toľko, že už aj minulý cyklus som mal také návrhy, ktoré považovali za 
protizákonné, protidemokratické, protiústavné, atď.. Reakcie boli na nich odlišné, aj tak 
odmietam tieto pripomienky, lebo veľmi dobre poznám svoje práva, ako aj rokovací poriadok. 
Nechcem, aby sa schválili uznesenia prevyšujúce zákony. Jednoducho na základe vlastných 
poznatkov, ktoré sa stali na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, respektíve aj 
predtým som chcel navrhnúť nám ako aj vám jednu formu realizovania. Nespochybňujem 
nikoho jeho právo, aby hocikedy využijúc svoje ústavné právo ako poslanec predložil 
pozmeňujúci, respektíve poslanecký návrh počas diskusie. Ja to celé nedoporučujem, a bol 
by som rád, keby ten návrh väčšina tu prítomných poslancov podporila. Ďakujem.    
L. Stubendek  – ..... ďakujem pekne. Vážené mestské zastupiteľstvo. Máme tu pred sebou 
návrh pána poslanca. V prípade, keď uznáte za vhodné, tak sa stým budeme v takejto forme 
zaoberať. Každý sa mohol z materiálom oboznámiť, nakoľko pán doktor prečítal svoj návrh 
v maďarskom aj slovenskom jazyku. Prosím vážené zastupiteľstvo hlasujte.  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  
k poslaneckému návrhu MUDr. Zoltána Benyóa a Ing. F rantiška Rajkóa 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 9 
Proti: 3 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 543/2016)  
 
 
L. Stubendek  – ..... návrh nie je schválený. Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Glič.  
K. Gli č – ..... ja mám dve veci. Bavili sme sa tu dnes o Združení miest a obcí . Zrejme to 
bolo Združenie miest a obcí okresu. Chcel by som mať k tomu poznámku, lebo v tom bode to 
nebolo aktuálne. Chcel by som pripomenúť poslancom situáciu. Podľa mňa Únia miest nie je 
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partnerom vlády. Hlavným partnerom vlády, čo sa týka obcí a miest je ZMOS, Združenie 
miest a obcí Slovenskej republiky. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, že Komárno nie je 
členom ZMOSu. Ja som už niekoľkokrát na to upozorňoval, že nie je vhodné to, že práve 
Komárno nie je členom ZMOSu. Predstavte si, že členom ZMOSu sú všetky obce okresu 
Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, všetky obce a mestá Žitného ostrova, len Komárno nie je 
členom ZMOSu. A teraz si prestavte páni, že ZMOS zasadá, má snemy a všetko. Chodia na 
tie snemy primátori, viceprimátori, tam sa stretávajú s kolegami, lobujú, vybavujú veci, 
trebárs aj otázku Polikliniky, lebo hej to je lobbing. Komárno tam nie je. Čiže podľa môjho 
názoru je o moc dôležitejšie, aby sme boli členmi ZMOSu ako takého, ako členmi nejakého 
ZMOSu okresu už aj tobôž vtedy, keď počúvam, že treba platiť 0,10 eur za členstvo. Takto 
potom radšej vstúpme do ZMOSu Slovenskej republiky a tam zaplaťme členský príspevok, 
ktorý je 0,30 alebo 0,40 eur, ale dá nám to o moc viac. Čiže to som chcel povedať ohľadom 
ZMOSu a zamyslime sa nad tým, lebo by som bol naozaj rád, keby sme do toho vstúpili. 
Druhý bod čo mám, že dostal som odpove ď na interpeláciu , ale ja už o dvanástej 
odchádzam žiaľ bohu z bytu, takže ja som sa k tej interpelácii nedostal len vďaka môjmu 
jednému kolegovi, ktorý ma na to upozornil. Takže dostal som odpoveď na interpeláciu 
takúto. „Pán primátor, zobral si späť súdne rozhodnutia v prípade užívania nehnuteľností bez 
právneho titulu?“ Konkrétne sa moja otázka týka firmy Noe, pani Danuty Szilárd a pána 
Eöllısa. Odpoveď na moju otázku bola: „Okresný súd v právnej veci navrhovateľa Mesto 
Komárno proti Noe vydalo uznesenie, ktorým súd schválil zmier uzatvorený medzi 
účastníkmi konania“. Čiže z tejto vety vyplýva, že ste sa dohodli. Hoci násilím to viem, ale 
dohodli ste sa. V poriadku. Potom je ďalšia veta. „V ostatných právnych veciach doposiaľ 
žiadne súdne rozhodnutia vydané neboli“. Teraz ja už nebudem na vás naliehať, ale tak ako 
som naposledy povedal, že pokorne a zdvorilo vás prosím, vybavte otázku Danuty Szilárd 
a pána Eöllısa. Ale hlavne pani Danuty Szilárd. Ešte sa aj opýtam, či rokujete s ňou, alebo 
rokovali ste s ňou? Ďakujem, tým som skončil, a na túto otázku si odpoveď prosím.      
L. Stubendek  – ..... dobre. Čo sa týka Danuty Szilárd v každom prípade budú prebiehať aj 
s ňou rokovania. Zatiaľ rokovania prebiehajú medzi nami tu na úrade, ale bude zavolaná aj 
ona. Toľko. 
K. Gli č – ..... ďakujem.  
L. Stubendek  – ..... pán poslanec György Batta.  
Gy. Batta  – ..... ja by som len v krátkosti chcel povedať toľko, že sa na mňa listom obrátil 
jeden občan s jednou prosbou a návrhom ohľadom tých dôchodcov, ktorí sa pravidelne 
stretávajú na Klapkovom námestí. Pravdepodobne ich pozná každý. Každodenne 
prediskutujú problémy mesta, politizujú, rozprávajú sa o futbale aj o iných veciach, a povedia 
si svoj názor. Návrh alebo požiadavka bola taká, aby im mesto umožnilo priestory niekde 
v blízkosti počas zimných mesiacov, keď ešte nie sú vyložené ani lavičky. Nebolo by zlé, 
keby bola umožnená možnosť stretávania sa v priestore informačnej kancelárie, nakoľko sú 
naozaj raritou a atrakciou v Komárne. Práve preto by som chcel tlmočiť tento návrh, a keby 
sa našlo na to nejaké riešenie, tak by boli dozaista veľmi vďační.  
L. Stubendek  – ..... naozaj bola reč o tom, že by sme nejaké lavičky v takejto miernej zime 
vyložili, ako aj nejaké priestory poskytli na takéto schôdze. Teraz sa však znova ozimilo. 
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Bude tam vytvorené aj klientské centrum, kde by poprípade mohli ísť. Naozaj sa s nimi 
dennodenne rozprávame, a preto je táto pripomienka oprávnená. Pán Ing. Kóňa. 
B. Kóňa – ..... ak dovolíte, tak veľmi stručne by som odpovedal na otázky, ktoré tu padli. Pán 
poslanec Bastrnák sa pýtal na tú Sústružnícku ulicu. Pri vyhodnotení uznesenia č. 473 je 
presne napísané, čo ekonomický odbor urobil. To znamená, že sú tam vyrúbené 
samozrejme dane od roku 2011, všetky aké kroky....nie? Pardon, nepochopil som. 
V nadväznosti na to pán poslanec Glič čo hovoril, že treba stiahnuť súdne spory. Je to veľmi 
ťažké. Na jednej strane sme tlačení do toho, že niekomu treba aj úroky dávať, niekoho 
netreba dávať ani na súd. Takže si myslím, že by mal byť rovnaký meter. Jedna poznámočka 
na to školenie, čo pán poslanec Andruskó si zapamätal je, že poslanec všetko môže 
samozrejme, nie všetko ale v každom okamžiku môže niečo robiť. Len tí čo tu neboli by som 
povedal, že treba robiť všetko preto a citujem teraz toho pána, „aby to bolo demokratické, 
musí byť väčšinou odhlasované napriek tomu, že to uznesenie nemusí byť vôbec rozumné 
ani racionálne“. Takže, aby sme si to úplne k tomu povedali. A posledná poznámočka 
ZMOS. Áno aj ZMOS aj Únia Slovenska majú rovnaké ciele, rovnaké v podstate stanovy, 
rovnaké metódy. Myslím si, že samotný lobbing voči vláde je úplne rovnaký, a preto si 
myslím, že tam netreba hľadať vôbec nejaký rozdiel. A čo je podstatné, ani jedna z týchto 
organizácií priamo nerozhoduje o žiadnych dotáciách, ani o žiadnych peniazoch. Takže je to 
samozrejme na rozhodnutí, ale vôbec nerozhoduje, v ktorej organizácii je Mesto Komárno. 
Ďakujem.      
L. Stubendek  – ..... ďakujem pán vedúci. Ešte pán poslanec Glič máš niečo? 
K. Gli č – ..... chcel by som reagovať na pána Kóňu, že rovnaký meter ste porušili vy hneď 
v prvom kroku, a tým nerovnakým metrom ubližujete nám poslancom, lebo my si to môžeme 
zlíznuť, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že stojím si za tým, že ZMOS je hlavný a prvoradý 
partner vlády. Ďakujem.   
L. Stubendek  – ..... ďakujem za informácie. Vážené zastupiteľstvo, jedna vec ktorú by som 
chcel povedať je to, že budúci týždeň by sme chceli zvolať stretnutie s poslancami, aby sme 
si prerokovali rozdelenie kapitálových výdavkov. Druhá vec je to, že každý dozaista obdržal 
tlačivá o majetkových pomeroch. Ďalej tam máte položenú aj pozvánku na Slávnostné 
odovzdanie realizovaného projektu - Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti 
v Komárne na 04. februára so začiatkom o 14.00 hod.. Žiadam členov cteného mestského 
zastupiteľstva, aby si tento čas rezervovali, a keď budú ohľadom tohto nejaké informácie, tak 
sa s vami o ne podelíme. Budem rád, keby ohľadom tohto prišli aj nejaké pripomienky. Veľmi 
pekne ďakujem každému, že si našiel čas na  toto zasadnutie..... 
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K bodu číslo 9 – Záver 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 16.19 hod.  poďakoval prítomným za účasť ako aj 
divákom za sledovanie, a ukončil 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
 
 
V Komárne, 21. januára 2016 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................         ............................................................ 

   Mgr. Tomáš Fekete                       Ing. Lás zló Stubendek 
                 prednosta MsÚ                        primátor mesta 
 
 
 
 
 

Overovatelia 
 
 
 
 
JUDr. Štefan Bende    ................................................................. 
 
 
 
Mgr. Tímea Szénássy   ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

34 
 

Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. januára 2016  

 

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

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


