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Naše číslo: 1564/768/PRI/2018                                                  Komárno, 09. novembra 2017 
 

Z Á P I S N I C A 
z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného  

dňa 09. novembra 2017  
 
K bodu číslo 1 – Otvorenie  
 

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13.05 hod. otvoril a viedol 
 

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno 
 

za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 
tlače a ostatných prítomných. 

 
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: neskorší príchod ohlásili: neskorší príchod hlásil 
MUDr. Zoltán Benyó.  
 
Ďalší prítomní:  - 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: 20. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Za zapisovateľku zápisnice: Zsuzsanna Molnár. 
 
Návrhy na overovateľov zápisnice: Zsolt Feszty a Ing. Konštantín Glič. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovateľov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1490/2017)  
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L. Stubendek – ..... dostali sme 2 návrhy na zmenu programu rokovania. Prvý mal pán 
poslanec Mgr. Imre Andruskó, ktorý podal pozmeňujúci návrh k programu rokovania tak, že 
bod č. 25 – Interpelácie a otázky zaradiť ako bod č. 2, ďalej bod č. 10 – Správa o 
prešetrení petícií zaradiť ako bod č. 4 a bod č. 12 – Východiská a priority PR mesta 
Komárno na roky 2018-2020 zaradiť ako bod č. 5. Ďalej pozmeňujúci návrh podal aj 
poslanec Ing. Konštantín Glič, ktorý navrhol bod č. 4 – Žiadosti a návrhy vo finančných 
veciach a bod č. 22 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže zaradiť 
za Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta na 16.30 hod. Keby mal ešte niekto 
nejaký návrh, prosím aby predložil. Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Slovo má ešte pán 
poslanec Andruskó. 
 
I. Andruskó – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Vážený pán primátor, vážené dámy 
a páni. Chcel by som len jednou vetou upresniť len to, že bod č. 10 – Správa 
o prešetrení sťažností súvisí s Mŕtvym ramenom, preto by sme to mali prerokovať 
spoločne s Územným plánom Mesta Komárno, ..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andrusóa – bod č. 25 – Interpelácie a otázky 
zaradiť ako bod č. 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 13 
Proti: 8 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andrusóa – bod č. 10 – Správa o prešetrení 
petícií zaradiť ako bod č. 4  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andrusóa – bod č. 12 – Východiská a priority 
PR Mesta Komárno na roky 2018-2020 zaradiť ako bod č. 6 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Konštantína Gliča – bod č. 4 – Žiadosti a návrhy vo 
finančných veciach a bod č. 22 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a 
mládeže zaradiť za podnety, pripomienky a otázky občanov mesta na 16.30 hod.  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 16 
Proti: 4 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1491/2017)  
 
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie 
3. Správa o plnení uznesení  
4. Správa o prešetrení sťažností 
  Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta (od 16:00 hod., max 30 min) 
5. Územný plán Mesta Komárno – súborné stanovisko ku konceptu 
6. Východiská a priority PR Mesta Komárno na roky 2018 – 2020 
7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
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8. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
9. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: 

- Pro Castello Comaromiensi n.o. 
- Občianske združenie Villa Camarum 

10. Návrh na refinancovanie úverov a dlhodobého záväzku - KOMVaK a.s. 
11. Návrh na zmenu rozpočtu COMORRA SERVIS 
12. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
13. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
14. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
15. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 
16. Informatívna správa o verejnom obstarávaní 
17. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
18. Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o. 
19. Návrh na zvolenie nového člena Finančnej komisie pri MZ Komárno 
20. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o 

priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany 
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení 
VZN č. 28/2015 

21. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o 
výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 

22. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o 
miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za 
predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015 ktorými sa mení a 
dopĺňa VZN č. 17/2010 

23. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
24. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 

vybavovania sťažností v Komárne 
25. Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne 
26. Rôzne 
27. Záver 
 
L. Stubendek – ..... nasleduje bod Interpelácie a otázky. Prosím zahláste sa v bode 
Interpelácie a otázky. Prosím informatikov, aby sledovali zahlásenia sa. Prihlásili sa 8. 
Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Slovo má pán poslanec Korpás. 
 
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky (pôvodný bod číslo 25) 
 
P. Korpás – ..... ďakujem za slovo pán primátor. Budem veľmi krátky. Na webovej stránke 
mesta boli zverejnené osobné údaje 3 zainteresovaných ako meno, dátum narodenia, rodné 
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číslo a bydlisko.  Jeden z nich som ja, a je tam uvedené aj číslo OP. Týmto nastáva možnosť 
porušenia zákona o ochrane osobných údajov. Žiadam úrad o okamžitú nápravu, o okamžité 
odstránenie. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Hneď by som na to reagoval. Okamžite v tom žiadam 
nápravu, aby bol odstránený prístup k osobným údajom. Poprosím ťa pán poslanec, aby si 
poprípade napomohol v tom, kde sa tieto informácie nachádzajú, lebo toto treba riešiť 
okamžite. Ďakujem. Pán poslanec Imre Andruskó.  
I. Andruskó – ..... ďakujem pekne pán primátor. Len jedna veta k Interpeláciám. Roky som 
už poslancom a výnimkou jednej, alebo dvoch príležitostí boli Interpelácie vždy na 2. bode. 
Z tohto hľadiska by mala byť zhruba tak 30 min., keď každý dodrží 5 minútový diskusný 
limitovaný príspevok. Chcel som požiadať o niekoľko vecí, ale nakoľko sa body presunuli 
vopred, tak by som sa k nim vyjadril vtedy. Vyhľadalo ma niekoľko obyvateľov Novej Stráže 
a chceli by vedieť, že tam začalo zoškrabanie povrchov asfaltu a už vyše mesiaca sa tam nič 
nerobí. Premávajú tam v blate a medzi hrbolmi. Pýtajú sa, ako je uzatvorená zmluva a či 
obsahuje aj sankcie, lebo nie je normálne, že zhotovitelia meškajú z ukončením už viacej 
mesiacov. Chceli by dostať odpoveď na to, ako by sa tento proces mohol urýchliť. Taktiež 
ma vyhľadali..... To by bolo prvé pán primátor, teda chcel by som vedieť aké sankcie 
obsahuje zmluva. Ďakujem. Druhá vec. Vyhľadalo ma viacej účtovníkov základných škôl 
s prechodom na nový informačný systém. Aj ja to vidím tak, že prechod na nový informačný 
systém nebol práve najšťastnejší. Spôsobilo to omnoho viacej negatív ako pozitívov. 
Smerom ku školám by som tento účtovný program, alebo iné systémy chcel vyriešiť takým 
spôsobom, aby školy dostali finančnú výpomoc, keby som mohol poprosiť. Pán poslanec 
Korpás je v tomto omnoho lepší odborník a navrhol riešiť konvertovaním z financií mesta, 
alebo aby dostali tam pracujúci účtovný odborníci plus odmenu, ale nie tak, že napíšeme list 
riaditeľom, lebo tak nie sú povinný im vyplatiť, ale aby to bolo zabezpečené z rozpočtu 
mesta. Toto by som žiadal pán primátor. Ďalej by som sa chcel pán primátor spýtať na to, že 
sme konzultovali s viacerými kolegami, a mohol by som tu spomenúť kolegu Szabóa. Vždy je 
tu problém s prípravou materiálov. V pondelok ešte prišli materiály ohľadom finančných vecí. 
Keby sa teraz postavil predseda FK, alebo niekto z členov rady, tak by sa tieto materiály 
museli na základe Rokovacieho poriadku stiahnuť z dnešného rokovania. Nikto to nechce 
postúpiť, ale treba to dať do poriadku. Nech sa nestane niečo také, že vo štvrtok je 
zasadnutie rady a v pondelok prichádzajú zmenené materiály. Vo štvrtok ešte prichádzali 
také materiály a nechápem pán primátor prečo je úrad, finančný odbor taký bezcitný, že 
poplatky do škôlky uhradené od rodičov chceli presunúť na úhradu zvýšených miezd 
učiteľov. Ten poplatok slúži na to, aby sa z toho škôlka zveľaďovala, vymaľovala, atď., atď.. 
Na začiatku si to Béla Keszegh oprávnene vyprosil. Preto by som ťa pán primátor chcel 
požiadať o to, že keď si sadnete na poradu vedenia, tak aby nebol samochodný finančný 
odbor, a aby nepredkladal taký návrh, ktorý je ponižujúci. Keby som bol rodičom, som rodič, 
ale nie škôlkarov, tak by som bol rozhorčený, že tie peniaze, ktoré uhradím škôlke, tak ich 
úrad preklasifikuje na iné veci.  
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L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. V spojitosti s cestami poprosím pána viceprimátora 
Keszegha, ktorý má slovo. 
B. Keszegh – ..... v spojitosti s cestami v Novej Stráži je myšlienka v plnej miere oprávnená. 
Problém však nie je s plánom práce a vykonaním, ale nastala taká možnosť, že zoškrabaný 
asfalt neodvezie niekto za peniaze, ale využije sa  pri výstavbe nového mosta. Preto sa tento 
asfaltový povrch musel skôr stiahnuť. Týmto je pravda, že obyvateľom spôsobili trocha  
viaznutie a treba po tom chodiť ešte týždeň, alebo dva, ale naskytla sa taká príležitosť, 
ktorým sme vedeli ušporiť peniaze mesta. Teda toto viaznutie je z tohto dôvodu. Tento 
materiál využili pri výstavbe príjazdovej cesty v novému mostu, a musel byť privezený na 
presný časový termín. Teda problém nie je časovým harmonogramom, ale problém a časový 
odsun nastal z tohto dôvodu, aby sme vedeli usporiť. Aj sa podarilo usporiť viac tisíc, alebo 
stotisíc eur.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Účtovníctvo na školách. Pán prednosta. 
T. Fekete – ..... ďakujem. Začiatok som nevedel presne registrovať, lebo som riešil u kolegu 
interpeláciu pána poslanca. Podstatou je však to, že minulý týždeň sme na piatok zavolali 
účtovníkov školských zariadení a organizácií a vysvetlili sme im to, že mesto im zabezpečilo 
účtovný a informačný systém, teda nie len účtovný, ale kompletný informačný systém, ktorý 
pozostáva zo 14 modulov a môžu sa na to napojiť. Budú aj vyškolený. Samotné obstaranie 
informačného systému obsahuje aj konverzáciu údajov. Teda je nepotrebné, aby Novitech 
stiahol zo systému škôl obrovské množstvo údajov, ktoré treba prekonvertovať do nového 
systému. Toto všetko je zabezpečené a od 01. januára môžu naše rozpočtové organizácie 
v tomto systéme fungovať.  
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. To, že materiály sú neskoro rozposlané treba 
samozrejme riešiť. K tomuto nie je žiaden komentár. Pán inžinier 
B. Kóňa – ..... dobrý deň prajem. Len na jednu otázku pánovi poslancovi Andruskóovi. Ono 
sa to tak dobre povie, že rodičia na čo sa vyskladajú, potom úrad chce minúť, takže len 
citácia zákona. Rodičia prispievajú na prevádzku školského zariadenia, to znamená, že na 
prevádzku. Zákon hovorí, že prevádzka sú aj energie, aj mzdy, aj režijné náklady. To 
znamená, že pokiaľ mesto platí z vlastných prostriedkov celú prevádzku, taj aj toto patrí 
medzi tú prevádzku. Na celý čas majú materské školy zaplatené energie, mzdy, všetko. To 
znamená, že aj toto patri pod to. Samozrejme maximálne akceptujeme snahu materských 
škôl a týchto školských zariadení, aby si ešte ako neinvestičné prostriedky mohli kúpiť, 
prikúpiť niečo na svoju prevádzku, na zlepšenie. To znamená, že sme to samozrejme vždy 
akceptovali a akceptujeme. Teraz vlastne aj pri tých materiáloch prišiel ten problém, že toľko 
žiadostí prišlo zo škôl posledné týždne, veď máme to v programe, že jednoducho už neboli 
zdroje, voľné zdroje na vykrytie potrieb škôl. Preto sme sa rozhodli v návrhu dávať aj z tejto 
čiastky. To znamená, že je to legálne, je v poriadku, je to netypické, nerobili sme to, ale sú to 
zdroje, ktoré sú určené na prevádzku týchto školských zariadení. Takže k porušeniu by 
neprišlo, keby sa to takto odsúhlasilo. Ďakujem. 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Imre Andruskó. 
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I. Andruskó – ..... neviem prijať to, že nie sú peniaze, lebo keď si pozrieme rozpočet z čias 
pána MUDr. Mareka v rozpočte podielové dane, tak za tieto štyri roky do pokladne 
mestského úradu prichádza o 5,5 mil. eur viac peňazí, ako za uplynulé štyri roky. To 
znamená, že je veľký problém, keď sa zo sumy 5,5 mil. eur nedá vyhospodáriť niekoľko tisíc. 
Čiže stojím si za svojím názorom, že je plus 5,5 mil. eur plus za štyri roky. Ďalej systém 
podľa mňa nie je dobrý pán prednosta. Mne sa sťažujú aj z úradu, že nový informačný 
systém nie je dobrý a ťažko s ním vedia pracovať, veď sme mohli vidieť, že boli aj neskoro 
rozposlané..... Tu sedia aj obyvatelia a veľmi dobre vedia, že dosť oneskorene dostali aj 
rozhodnutia na úhradu daní za nehnuteľnosť, neskoro dostali výzvy na zaplatenie dane za 
komunálny odpad, a tu aj viacerí kývajú hlavou. Teda tento systém nefunguje a ďakujem 
viacerým, lebo vidím, že funguje metakomunikácia, lebo tu viacerí aj kývajú hlavou. Preto sa 
nehrajme na to, že tento systém funguje. Školy sa obávajú toho, že na nich bude nanútený 
zlý informačný systém a budúci rok budú mať problémy s účtovníctvom. Naďalej sa však 
držím týchto svojich obáv. Ešte raz, sú na to aj dva príklady. Kedy dostali výzvy, neskoro. 
Ďakujem pekne.  
L. Stubendek – ..... žiadam potom odpoveď na interpeláciu, potom písomne. Ďakujem. Pán 
poslanec Glič.  
K. Glič – ..... prosím vás, ja mám otázku na pána viceprimátora Knirsa. Jedná sa o 
Polikliniku. Ja sa budem pýtať dovtedy, kým nebudeme riešiť tento problém vážne. Pán 
viceprimátor si zobral za vlastnú agendu od začiatku tohto volebného obdobia Polikliniku. 
Žiaľ ešte sme sa nedostali nikde, takže pýtam sa, v akom stave je problém Polikliniky. Podľa 
mňa Polikliniku treba predať na komerčné účely za symbolickú cenu. Robíte niečo, čo bude 
s Poliklinikou. Teraz sa odstránil ten bezpečnostný plot. To je ďalšia otázka. Ďakujem. 
L. Stubendek – ..... ďakujem pán poslanec. Slovo má pán viceprimátor Knirs. 
 
 
O 13.38 hod. prišiel poslanec MUDr. Zoltán Benyó. 
 
 
I. Knirs – ..... pán poslanec, môžem hovoriť? 
L. Stubendek – ..... áno. 
I. Knirs – ..... pán poslanec. Na dané otázky je odpoveď nasledovná. Boli oslovené 
jednotlivé združenia. Dnes som dostal poslednú odpoveď, ktorá bude postúpená vládnemu 
komisárovi. Na toto čakali aj ony. Myslím si, že týmto krokom budú vedieť napredovať 
v prípravách. Ochrannú mriežku - plot žiaľ vietor celkom zničil. Sľúbili nám, že po 
rekonštrukcii sa čo najskôr navráti späť na miesto. Odpovede na otázky však prakticky budú 
vedieť zodpovedať len kompetentný. Bolo stanovené, že sa v tomto musí zúčastniť aspoň 6 
združení. Teraz už máme osem a čakáme odpovede od kompetentných. Či nám to prijmú 
nevieme, pretože vlastne z naplnených združení žiaľ viacej vylúčili. Takže viacej momentálne 
k tomu povedať neviem len po tom, ak to ony pozitívne ohodnotia. Rokovania prebiehajú 
naďalej.  
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L. Stubendek – ..... pán poslanec Glič má slovo. Dajte mu prosím vás mikrofón. 
K. Glič – ..... len doplňujúca otázka. Takže niekomu sme tú Polikliniku ponúkli a má tam byť 
nejakých 8, ako si hovoril 8 organizácií, ale ešte nie všetky sú tam. Ja o tom neviem. 
I. Knirs – ..... čakám na odpovede. 
K. Glič – ..... ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Károly Less. 
K. Less – ..... ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Mal by som dve veľmi 
krátke otázky. Obidve sú žiadosti obyvateľov. Jedna je v spojitosti so ZŠ na ul. Eötvösovej, 
kde sa ma rodičia žiakov pýtali na to, kedy bude pred školu vyložený retardér. Na toto by 
som chcel dostať odpoveď. Ďalej na webovej stránke mesta pod Odborom školstva, kultúry 
a športu sa nachádzajú tlačivá, a keď dobre viem, alebo vidím tak nie sú ešte zverejnené 
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť a Žiadosti o 
poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport. Možno je niekde formulár, kde je to 
spoločne zhrnuté. Chcel by som sa spýtať na to, že keď to nie je ešte zverejnené, tak kedy 
bude. Keď dobre viem, tak možno podať žiadosť do 15. decembra, respektíve do konca 
decembra. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Na Ul. Eötvösovej sú v štádiu odovzdania zrekonštruované 
ulice, zosúladené spoločne s dopravným inšpektorátom. Na svoje miesta sa dostanú určité 
tabule a spomaľovače. Len toľkoto viem k tomu povedať. Ďalej k druhej žiadosti sa vyjadrí 
pán viceprimátor Keszegh.  
B. Keszegh – ..... na základe platného VZN musí mestský úrad zverejniť Žiadosti o 
poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport do 15. októbra. Žiadosti o 
poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť je potrebné odovzdať 
do 31. októbra na základe § 5. Dozaista sa to do 31. októbra ukončí.   
L. Stubendek – ..... november.  
B. Keszegh – ..... áno. Chcel som naznačiť len toľko, že to bude zverejnené. Žiadosti o 
poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport sú už zverejnené. Tu sme ešte 
v spojitosti s týmto museli riešiť dvojjazyčnosť. Chcel som naznačiť len toľko, že to bude 
zverejnené a do termínu sa každý môže zahlásiť. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Slovo má pán poslanec Béla Szabó.  
B. Szabó  – ..... ďakujem pekne pán primátor. Moja prvá interpelácia by smerovala nie len 
ako na primátora, ale aj ako na minulého, ako aj teraz zvoleného poslanca NSK. Týmito 
vecami sa dozaista treba zaoberať. Na Ul. roľníckej školy sa za uplynulé dva dni na celej 
hlavnej Bratislavskej ceste až k ceste na Hadovce natiahol veľmi pekný asfalt, čo je veľmi 
dobré, lebo bola už naozaj v hroznom stave. Problém je v tom, že to vyriešili tak, že všetky 
vodovodné poklopy vybrali a navýšili teraz neviem o koľko, lebo som to nemeral, ale zhruba 
min. o 5 cm vyššie, ako to bolo doposiaľ. Nezoškrabali ani pôvodný asfalt, tak 5-8 cm, čo je 
zaužívané, povedzme len sem tak, kde videli, že je to horšie. Asfaltovaním sa však potom 
zvýšila celá úroveň cesty. Toto však spôsobuje problémy preto, lebo všetky prístupné ulice, 
ktoré sa napoja na túto ulicu, budú nižšie. Čiže pri dažďoch bude všetka voda stekať do 
vedľajších ulíc. Taktiež plus k tomu je ešte jeden veľký problém. Trištvrte ulice pri veľkej 
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križovatke pri továrni na výrobu obuvi stála doposiaľ pod vodou. Teraz zvýšili cestu, je znova 
o niečo vyššia a steká na Ul. slobody, kde nie je vybudovaná kanalizácia. S týmto bude treba 
veľmi rýchlo niečo robiť. Malo by sa s tým niečo rýchlo robiť a tiež neviem, ako tam bolo 
vtedy koordinované rekonštruovanie cesty samosprávou, keď to koordinoval NSK. Dozaista 
to nevymysleli predvčerom, že to vyriešia, lebo tá trasa, ktorá sa týka križovatky asi strany 
tak pochopili, že to už nie je Ul. slobody, a možno to brali aj ony tak, že to už nepatrí na nich, 
a to zostalo na pôvodnej úrovni. Ja som v tejto veci už oslovil vedúceho odboru a keď dobre 
viem, tak sa už dnes nakontaktovali na Slovenskú správu ciest. Nakoľko to však urobili za 
dva dni, neviem čo sa s tým bude vedieť dať robiť. To by bola jedna vec. Na tieto interpelácie 
by som žiadal odpovede aj teraz, keď budete vedieť, ale v každom prípade aj písomne. 
Ďalšia by bola ohľadom súčasných stavu položiek jednotlivých investícií. Investície 
vykonávame konkrétne verejnými obstarávaniami. V spojitosti z rekonštrukciou ciest sa na 
určitých trasách vykonáva aj výmena inžinierskych sietí. Toto verejné obstarávanie bolo 
zrealizované na základe toho, ako to aj malo byť a ty si zmluvu pán primátor aj podpísal, kde 
termín ukončenia realizácie bol do 15. septembra. Termín bol od 25. júla do 15. septembra. 
Keď niekto získa takéto niečo verejným obstarávaním tak pravdepodobne asi preto, lebo on 
dal najlepšie podmienky. Na základe tohto som zvedavý na to, že ako sa mohlo dostať 
k podpísaniu dodatku, v ktorom je už termín ukončenia stanovený na 15. decembra. 
Nasledujúce je verejné obstarávanie ohľadom rekonštrukcie chodníkov. Začalo sa to 
v uplynulom roku na základe schváleného uznesenia MZ a sú v tom zahrnuté aj tie ulice, 
ktoré sa mali urobiť ešte tento rok. V rozpočte je na to schválené finančné krytie v hodnote 
150 tis. eur. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť xy, kde odovzdanie bolo stanovené na 
31. októbra. Ony to ešte nezačali. Do dnešného dňa nie je ani začaté. Pýtam sa, aké sankcie 
aplikuje mesto, alebo na základe akého rokovania je to, že to ešte nie je urobené. Píše sa 
09. november a my chceme pravdepodobne robiť také práce počas zimného obdobia, pri 
ktorých nemožno dodržať technologický postup a nemožno tým garantovať ani kvalitu. 
Taktiež v týchto zmluvách, ale čiastočne sa k tomu vyjadrím v bode verejného obstarávania, 
je veľmi zaujímavé, že % z omeškania nie je stanovené rovnako v týchto zmluvách. 
V jednom je 0,01, v druhom 0,05, v ďalšom 0,3 atď.. Teda vyzerá to tak, že niekto podľa 
svojej nálady, alebo na základe dohody to robí tak, aby to nebolelo druhej strane. Posledné 
sú parkoviská. Teda, obyvatelia už na to čakajú dlhú dobu a už nevie človek čo im má na to 
odpovedať. Jedná sa tu o parkoviská na Veľkej jarkovej  ul. na 2. sídlisku, a na Dvorskej 
ulici. Aj na toto bolo finančné krytie v rozpočte, a toto sa malo už urobiť omnoho dávnejšie. 
Ešte raz by som povedal, že je 09. novembra a práce ešte nie sú ani začaté. Ja som si to 
pozrel. Mesto vykonalo verejné obstarávanie, termín odovzdania bol do 23. októbra. 
Doposiaľ zmluva zverejnené nie je tak predpokladám, že ešte nie je ani uzatvorená. Jedno 
som však vynechal a to je rekonštrukcia chodníka v Novej Stráži, ktorú sa snažíme urobiť už 
3 rok. Aj toto je zahrnuté do tohto balíka. Toto je veľmi nepríjemné jednak z toho hľadiska, že 
sa tieto práce mali vykonať počas letného obdobia, na druhej strane sa však môže stať, že to 
tento rok nebudeme vedieť zrealizovať dokončenie a potom bude problém aj s finančným 
krytím, pretože nový rok má nový rozpočet. Ďakujem. 
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L. Stubendek – ..... ďakujem. Viem o tom, že realizovanie niektorých investičných položiek 
sa predĺži. Všetko bude čo sa dá ešte tento rok dokončené, ale niekoľko investícií ohľadom 
vybudovania a rekonštrukcie miestnych komunikácií sa presunie na budúci rok. Slovo má 
pán viceprimátor Béla Keszegh. 
B. Keszegh – ..... reakcie v spojitosti s cestami sú v plnej miere opodstatnené, ale ohľadom 
rekonštrukcie miestnych komunikácií bude ešte zvlášť bod. Na viacej žiadostí boli vonku 
v teréne viackrát dvaja koordinátori projektu Ing. Attila Varga a Attila Tóth, a bolo aj niekoľko 
menších požiadaviek obyvateľov, ktoré brali aj do úvahy. Preto navrhujem, že keď tu budú 
koordinátori, tak pri aktuálnom bode môžete od Attilu Varga dostať informácie hneď z prvej 
ruky. V spojitosti s oneskoreným ukončením rekonštrukcie inžinierskych sietí len toľko, že je 
to možné vyčítať z predchádzajúceho hlásenia, kde je uvedené, že nie z ich chyby nevedeli 
začať v zmluve dohodnuté práce. Hlásenie poukázalo na to, že na viacerých miestach SPP 
distribúcia nedodržala ten harmonogram, ktorý navrhla. V spojitosti s týmto mesto premýšľa 
nad možnými sankciami. S vybudovaním vodovodnej kanalizácie vedeli preto začať len 
veľmi oneskorene. Vyplývajúc z programu, ktorý bol skorej predložený, a ktorú spoločnosť aj 
prijala sa vybudovanie oneskorilo, ale nie z chyby spoločnosti. My sme sa to pokúsili riešiť 
a pružne riešiť to, čo nebolo zapríčinené ich chybou, o nebolo to ani chybou mesta. Avšak 
záujmom každého je to, aby sa to ukončilo. Aj v spojitosti s rekonštrukciou a výstavbou 
chodníkov je reakcia oprávnená, lebo veci uvedené v zmluve treba dodržať. V spojitosti 
s Dvorskou ul. parkoviská naozaj očakávajú obyvatelia. Začiatkom leta bolo v spojitosti 
s týmto prijaté uznesenie. Aj pán poslanec presne vie, že vtedy začalo aj projektovanie 
celého, keď sa po osobných prehliadkach aj s pánom poslancom pripravila kresba. V tomto 
nákrese bola možnosť realizácie vybudovania parkovísk nakreslená v širšom kontexte. Vtedy 
sa malo rozhodovať o tom, ktorá časť tohto sa zrealizuje, pretože finančné krytie, ktoré 
prijalo MZ nepostačovalo na realizovanie toho celého. Po spoločnom rokovaní s pánom 
poslancom bolo prijaté to, čo by sa malo realizovať a až potom vedel začať celý postup, aby 
sa na to mohlo vypísať verejné obstarávanie. Relatívne aj pán poslanec vie prijať to, že je 
v tomto období veľmi ťažké hľadať na realizovanie zhotoviteľa čo sťažuje aj celý proces, veď 
všetky stavebné firmy sú počas mesiacov august až september najviac zaťažené. Na takúto 
veľkú prácu je veľmi ťažké hľadať zhotoviteľa. Momentálne prebieha toto a veľmi dúfam v to, 
že sa tieto parkoviská vybudujú tak, ako to videl aj pán poslanec. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Obavy pána poslanca sú oprávnené a k tvojej prvej otázke by 
som povedal, že viem o tom, viem o problémoch zvýšenia asfaltu a poklopov. Je to v štádiu 
riešenia a dúfam, že so spokojnosťou budeme vedieť konštatovať, že je tam všetko 
v poriadku. Ďakujem. Pán poslanec Ondrej Gajdáč máš slovo.  
O. Gajdáč – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní. Pán primátor moja 
otázka, interpelácia smeruje na teba. Na uplynulom zasadnutí MZ odznela od kolegu 
Andruskóa otázka, či si dal súhlas Ministerstvu školstva na zriadenie Súkromnej základnej 
umeleckej školy Silvie Czafrangó v Komárne. Tvoja odpoveď znela, pokiaľ som dobre počul, 
že nie. 
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L. Stubendek – ..... áno, tak to je, že sídlo má v Chotíne táto umelecká škola.  
O. Gajdáč – .....  dobre, ale otázka bola, či si dal súhlas ty na Ministerstvo školstva, a ty si 
odpovedal, že nie, nedal si.   
L. Stubendek – ..... neviem o tom, musím to preveriť čo som podpísal onoho času. Ale 
podľa môjho vedomia sídlo umeleckej školy je v Chotíne.  
O. Gajdáč – ..... pán primátor. Toto isté si v podstate povedal, že musíš preveriť, čo si 
podpísal. Ja si myslím, že by si mal vedieť, čo si podpísal.  
L. Stubendek – ..... jednoznačne. Ale keby si povedal pred hodinou, tak sa pozriem na to.   
O. Gajdáč – ..... táto otázka odznela na minulom zastupiteľstve. Povedal si nie, takže nevieš 
odpovedať asi ani na otázku, či si dal súhlas ministerstvu školstva na zriadenie elokovaného 
pracoviska pre túto súkromnú ZUŠ.  
L. Stubendek – ..... čo so povedal pred chvíľou to platí. 
O. Gajdáč – ..... dobre, dobre. Tak potom by som len toľko chcel povedať, že podľa mojich 
informácií si súhlas dal. Či si na to mal právo bez rozhodnutia zastupiteľstva, alebo nie, to 
v tomto momente ja riešiť neviem. Ale minimálne, minimálne aj keď si právo na to mal, si 
zastupiteľstvo informovať mal. Takže v súvislosti s týmto žiadam hlavného kontrolóra mesta, 
aby preveril tieto záležitosti v súlade so zákonom o poskytovaní informácií a obrátil sa na 
ministerstvo školstva a vyžiadal si patričné informácie. Podľa mojich informácií si ten súhlas 
dal, ale ty si to preveríš, lebo nevieš. Ale určite vieš, možno aj to nevieš, že táto súkromná 
ZUŠ na území mesta pôsobí. 
L. Stubendek – ..... áno. 
O. Gajdáč – ..... a ja som presvedčený, že protizákonne. Takže žiadam hlavného kontrolóra, 
aby toto preveril, pretože táto súkromná ZUŠ žiadny súhlas na elokované, ani na žiadne 
pracovisko v Komárne nemá. A vedenie mesta a vôbec MZ by malo mať prehľad o tom, aké 
inštitúcie školské či akékoľvek pôsobia na území mesta, a či pôsobia v súlade so zákonom. 
Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Pán poslanec Ján Vetter. 
J. Vetter – ..... ďakujem pekne za slovo. Keď kolega Glič položil svoju otázku, tak som si 
myslel, že od interpelácie môžem odstúpiť, ale odznelá montáž odpovede na ňu ma posilnila 
v tom, že aj ja musím položiť podobnú otázku. Nemyslím si, že by bol človek, ktorý pochopil 
odpoveď. Preto ja sa spýtam pána viceprimátora omnoho jednoduchšie. Pred voľbami do 
NSK bola zverejnená reportáž s tebou, kde sa spýtali aj na tvoje projekty. Odpovedal si na to 
a je to iba jedna veta, ktorú by som citoval. „Nepopieram, že využijúc svoje maďarské vzťahy 
sa mi podarilo zabezpečiť patričnú finančnú podporu potrebnú pre Polikliniku“. Pýtam sa, aká 
je presná výška patričnej finančnej podpora, ktorú si pre budovu Polikliniky zabezpečil. 
Ďakujem pekne.      
L. Stubendek – ..... slovo má pán viceprimátor. 
I. Knirs – ..... tak ako som pred chvíľou spomenul, možno to viacerým ľuďom bolo jasné, ale 
vám nie. Ja som dostal takú úlohu, že táto budovy bude rekonštruovaná až potom, keď bude 
mať primeranú náplň, primeraný obsah. My sme predložili patričnú náplň, z ktorého niekoľko 
vyškrtli a požiadali ma o to, aby sme to zaplnili. V tom prípade, keď to bude naplnené a keď 
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to prijmú, tak dostaneme tie financie, ktoré sme nie mi stanovili. Požiadali nás, aby sme sa 
vyjadrili, koľko peňazí by bolo potrebné na renováciu budovy. Vtedy táto suma činila 1,5  
mld. Ft. Vtedy prišla komisia, ktorá stanovila, že by táto suma na renováciu bola adekvátna. 
Túto sumu by sme dostali vtedy, keby bola náplň vyhovujúca, o ktorej som pred chvíľou 
rozprával. Túto náplň budú zatiaľ preverovať ony, či im to vyhovuje, alebo nie. My sme im 
odovzdali zoznam určitých združení. Ony sa tam zahlásili a presne uviedli, čo by tam chceli 
prevádzkovať a aký je ich program. To, že im to nevyhovovalo, za to ja nemôžem. Mňa 
poverili tým, aby som naďalej hľadal také organizácie, združenia, ktoré by vedeli túto úlohu 
vyplniť. Keď ony dostanú nové, tak ich znova vyhodnotia a ja naďalej budem na tom. Urýchliť 
to neviem. Osobne som v tejto veci viackrát pochodil, odoslal som aj maily. Všetky úlohy, 
ktorými som bol poverený som v plnej miere splnil, ale ja miesto iných neviem napísať 
projekty. To čo sme dostali, tie pán prednosta aj poslať ďalej. Bude to zhrnuté a až potom sa 
to odovzdá vládnemu komisárovi. Zatiaľ táto vec je na takejto úrovni.       
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Slovo á znova pán poslanec Vetter.   
J. Vetter – .....  navrhol by som ti pán viceprimátor, aby si tie noviny našiel, lebo ony keď 
z toho čo si povedal vyzdvihli to a zverejnili pod tvojím menom, že využijúc svoje maďarské 
vzťahy sa mi podarilo zabezpečiť patričnú finančnú podporu potrebnú pre Polikliniku, teda to 
čo si teraz povedal sa im z toho celého vynorilo toto, tak boli v protiklade s tým, čo si povedal 
ty. Mal by si ich udať. Ďakujem.  
L. Stubendek – ..... ďakujem. Na obrazovke je zaznačený pán poslanec Tibor Bastrnák, ale 
prakticky na základe rokovacieho poriadku v tomto okruhu nemôžu byť faktické poznámky. 
Ako parlamentný poslanec samozrejme môže dostať aj v ostatných bodoch slovo hocikedy. 
Pán poslanec? 
T. Bastrnák – ..... potom. 
L. Stubendek – ..... ďakujem. Slovo má pán poslanec Attila Horváth.   
A. Horváth – ..... ďakujem pekne. Každému prajem pekný deň. Mal by som dve otázky. Prvá 
by sa týkala obytného domu na Harčáši. Dozaista každý vieme, o ktorý sa jedná. Chcel by 
som interpelovať vedenie mesta či vedia o tom, že akou výškou finančných prostriedkov je 
nami dotovaná energetická hospodárnosť tohto obytného bloku. Mám na mysli vodu, plyn, 
elektrinu. Chcel by som na to dostať odpoveď písomne, lebo si myslím, že takto na to teraz 
odpovedať neviete. Chcel by som na to dostať konkrétne písomné vyčíslenie, že aká je 
presná výška, lebo ku mne sa dostala taká informácia, že je to viacnásobok normy. Myslím 
si, že som povedal aj málo. To by bola jedna vec. Druhá vec je tá, že tých posledných 15-20 
minút je veľmi nepríjemná. Toto ma však ubezpečuje v tom, aby som sa spýtal na jednu vec. 
Dostala sa ku mne taká informácia, že v trojici vedení mesta sú pravdepodobne značné 
nedorozumenia, ktoré môžu smerovať k prípadným personálnym zmenám. Je to pravda? 
Mám na mysli pána primátora v spojitosti s jeho dvoma viceprimátormi, že či nie sú nejaké 
problémy, lebo si myslím, že by bolo minimálne keby sa títo traja spojili a tlačili koč jedným 
smerom. Mne však z týchto uplynulých troch rokov toto nevyplýva. Môžete odpovedať aj 
teraz, ale mne v tomto momente bude postačovať aj nemá odpoveď. Ale bol by som veľmi 
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rád, keby som na to medzi štyrmi, šiestimi, respektíve ôsmymi očami dostal konkrétnu 
odpoveď. Ďakujem pekne. Je dosť nepríjemná táto situácia.     
L. Stubendek – ..... v spojitosti s Harčášom prosím potom pani vedúcu preveriť kompletné 
energetické vykrytie. Pán poslanec, na tvoju ďalšiu otázku by som chcel odpovedať toľko, že  
v uplynulých dňoch som sa naozaj zaoberal touto témou. Vzhľadom na to, že sa tu už 
viackrát vynorilo to, že aj zo strany úradu by mali byť zavedené nejaké úspory, tak by to bolo 
opodstatnené. Teda premýšľam nad tým, že mesto by som riadil ďalej s jedným 
viceprimátorom. Taktiež by som chcel podať návrh a aj by som to tu teraz povedal, ale teraz 
to aj poviem ešte len v úvodzovkách, čo je ešte otázkou do budúcna, že budem navrhovať aj 
zníženie počtu poslancov. K tomu momentálne len toľkoto. Ďakujem pekne. Prebrali sme 
všetky interpelácie a otázky. Chcel by som povedať k tomu ešte toľko, že by bolo dobré 
interpelácie a otázky nejakým spôsobom presne písomne zadefinovať, lebo je veľmi ťažké 
sformulovať otázku, aby sme na to písomne vedeli odpovedať. Teda vás žiadam, aby boli 
predložené interpelácie a otázky sformulované nejakým spôsobom písomnou formou. 
Ďakujem pekne. Nasleduje bod číslo 2, keď som dobre sledoval, tak potom po Interpeláciách 
a otázkach po zmenenom programe nasleduje Územný plán, nie? 
T. Fekete – ..... Správa o plnení uznesení.    
L. Stubendek – ..... v poriadku. V tomto prosím pomoc, nakoľko ja som nedostal nový 
vytlačený program, ale ako vidím je to tam premietnuté. Výborne! Ďakujem. Kto to má 
chrbtom, aj ten sa na to môže pozrieť. Teda na predloženie Správy o plnení uznesení 
poprosím pána prednostu, aby predložil tento návrh. 
  
 
K bodu číslo 3 – Správa o plnení uznesení  – TE 1586/2017 (pôvodný bod číslo 2) 
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1399/2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1492/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1403/2017 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1493/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
31.10.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1494/2017)  
 
L. Stubendek – .... chcel by som niečo ohlásiť. Teraz som sa dozvedel, že v Nitre pred 
pár minútami zomrel Jozef Böröczky, známa športová osobnosť, náš priateľ, kamarát, 
významný človek, ktorý reprezentoval aj v športových aktivitách naše mesto. Vzhľadom na 
to, že mu môže naše mesto veľa ďakovať, preto žiadam, aby sme si uctili jeho pamiatku 1 
minútou ticha. 
 
(1 minúta ticha na pamiatku zosnulého) 
 
 
K bodu číslo 4 – Správa o prešetrení petícií – TE 1541/2017 (pôvodný bod číslo 10) 
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 

Súbežne s procesom prerokovania Súborného stanoviska ku konceptu nového 
Územného plánu mesta Komárno boli na mesto doručené dve petície. V podstate sa jedná 
o dopravné varianty smerovania obchvatu mesta, kde nastala situácia, že proti obidvom 
riešeniam došli petície.  

 
1. Prvá petícia zo dňa 22.06.2017 bola zo strany obyvateľov mestskej časti Hadovce, 
v ktorom sa nesúhlasí s vedením vnútornej časti obchvatu cez túto mestskú časť, a cez 
územia určené pre bývanie. Petíciu podpísalo 362 obyvateľov. Pri prerokovaní konceptu 
s dotknutými orgánmi štátnej správy však tento variant bol vylúčený, hlavne z dôvodu jeho 
nesúladu s Územným plánom vyššieho stupňa, t.j. s Územným plánom regiónu Nitriansky 
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kraj. To znamená, že výber tohto variantu je v rozpore s regionálnym plánom, a nie je možné  
bez zmeny regionálneho plánu premietnuť ho do územného plánu mesta.  Z hľadiska súladu 
s regionálnym plánom  teda  tejto petícii je možné vyhovieť, ale výsledná trasa bude ešte 
závislá od podrobnejších preverujúcich štúdií - konkrétne od výsledku Hodnotenia vplyvov na 
životné prostredie a od výsledku prerokovania Štúdie realizovateľnosti. Nakoľko sa jedná 
o štátnu cesty a štátnu investíciu, nie je možné o nej rozhodovať priamo na úrovni 
Mestského zastupiteľstva.  

 
2. Druhá petícia, tzv. „Na záchranu oblasti Mŕtveho ramena Váhu“ došla dňa 25.09.2017, 
a vyjadruje nesúhlas s variantom riešenia, ktorá vedie obchvat cez Mŕtve rameno.  
 
Táto petícia obsahuje 6156 podpisov a vzhľadom na tento počet bola zriadená Komisia na jej 
kontrolu a vybavenie.  
 
Pri prešetrení bolo zistené, že petíciu uvedenú v bode 2:  
- podpísalo spolu  6 156 občanov, 
- počet platných podpisov, ktoré formálne vyhoveli zákonom predpísanému obsahu je 

spolu 4 817, 
- z toho počet podpisov, ktorí nie sú občanmi mesta Komárno je spolu 1 429. 
 
Paradoxne zákon o petíciách nerieši stav, keď o rozvoji mesta chcú rozhodovať a 
podpisujú petíciu občania iných miest, ale pre znázornenie situácie uvádzame, že 
medzi podpismi boli  nielen občania okolia mesta - okresu, ale aj z iných okresov, 
iných krajov a dokonca aj z piatich iných štátov.  
 
Petícia bola odôvodnená v 11 bodoch, ku ktorým príslušný odbor mestského úradu dáva 
svoje odborné stanovisko:  
 
1)  „Výstavba obchvatu cez túto mestskú časť je v rozpore s VZN č. 11/2013 o ochrane 

územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli“.  
 

Výstavba obchvatu nie je v rozpore s VZN č. 11/2003, ktoré medzi inými zakazuje 
individuálnu stavebnú činnosť. Obchvat nie je individuálna činnosť, patrí medzi 
verejnoprospešné stavby. Navrhujeme však prešetrenie legálnosti všetkých individuálne 
umiestnených stavieb v rekreačnej oblasti Spoločným stavebným úradom (napr. chatky, 
pohostinstvá, drobné stavby pri Váhu v inundačnom priestore, atď.). Výstavba nie je 
v rozpore ani jedným zo zakázaných činností  podľa §3 predmetného VZN. 

 
2) „Exhaláty, hluk z dopravy by negatívne ovplyvnili životné prostredie v tejto jedinečnej 

rekreačnej lokalite a znehodnotili ju“. 
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Exhaláty, hluk z dopravy samozrejme ovplyvňujú životné prostredie, ale platí to 
všeobecne pre každú komunikáciu. Jedinečnosť rekreačnej lokality je subjektívny názor, 
nejedná sa o chránené územie. V severnej  časti, kde je plánovaný obchvat, pobrežná 
časť územia nie je upravená pre rekreáciu, nenachádzajú sa tam žiadne verejné 
rekreačné stavby,  jedná sa skôr o potenciálnu možnosť  pre rekreačné využitie.    

 
3) „Výstavba by zlikvidovala prírodný charakter Mŕtveho ramena a priľahlých oblastí“. 
 

Prírodný charakter tohto konkrétneho  územia nie je nezlučiteľný s technickými dielami 
našej doby. Zákon o ochrane prírody presne špecifikuje územia, kde sa musí zachovať 
prírodný charakter, sú to chránené územia s rôznymi stupňami ochrany, okolie Mŕtveho 
ramena medzi nimi nepatrí.  

 
4) „Hluk a znečistené ovzdušie počas niekoľko rokov trvajúcej stavby a aj po jej dokončení  

by mali negatívny dopad na zdravie občanov mesta ako aj širšieho okolia“.  
 
Je to subjektívny a ťažko dokázateľný názor časti dotknutých obyvateľov keď prejudikuje 
negatívny dopad na zdravie občanov. Iná možno viac dotknutá časť obyvateľstva 
v centre mesta v prípade nerealizovania obchvatu bude znášať oveľa ťažšie následky nie 
len zdravotné ale aj hmotné a finančné. Sú nám všeobecne známe negatívne vplyvy 
z dopravy, ale omnoho horší dopad možno očakávať na zdravie obyvateľov v situácií bez  
realizácie obchvatu, kedy by tieto negatívne následky sa odrazili priamo v strede mesta, 
kde žije početná časť mestského obyvateľstva. Tranzitná a miestna doprava má priamy 
a negatívny dopad na  zdravie všetkých obyvateľov mesta a ich trasovanie povedie po 
existujúcich cestách prvej triedy  I/63 a I/64 vedené cez  naše obytné územia.  

 
5) „Ohrozenie bezpečnosti a narušenie tréningovej oblasti centra rýchlostnej kanoistiky 

mládeže, kolísky súčasných a budúcich olympikonov“ 
 
Výstavba obchvatu okrem vizuálneho vnímania nemá žiadny vplyv a súvislosť 
s bezpečnosťou a tréningami kanoistiky.  

 
6) „Likvidácia značnej časti zóny športových rybárov“. 
 

Výstavba obchvatu neohrozuje žiadnym spôsobom ani športové rybárstvo, jazero  môže 
byť takisto ako teraz – naďalej využívaná na tento účel. 

 
7) „Narušenie novovybudovanej cyklotrasy, ktorá je prepojená s medzinárodnou sieťou 

cyklotrás“. 
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Cyklotrasa s výstavbou narušená nebude, križovanie má byť  mimoúrovňové, vizuálne 
vnímanie obchvatu nemá vplyv na funkčnosť cyklotrasy. 

 
8) „Likvidačný  a negatívny zásah do života tisícov občanov Komárna, stoviek záhradkárov 

a obyvateľov priľahlých oblastí“. 
 

Likvidačný zásah do života  záhradkárov a obyvateľov priľahlých oblastí  je  subjektívny 
pohľad , táto jediná trasa bola tak určená, aby nezasahovala do žiadnych zastavaných 
častí mesta.  Koridor bol práve preto zvolený v tomto smerovaní, aby sa nedotýkal žiadne  
obytné územia, ani záhradkárske a rekreačné časti mesta, to znamená, aby nedošlo 
k asanáciám stavieb. Samozrejme obchvat, ako novodobé technické dielo  by bol 
dominantným vizuálnym prvkom  územia , čo však neznamená likvidačný zásah do 
životov.  

 
9) „Ohrozenie bezpečnosti pohybu osôb v dotknutej oblasti“. 
 

Obchvatom by sa vyriešilo dopravné napojenie mesta a mestských častí  na hlavné 
dopravné ťahy, v dotknutej časti nie sú obytné územia, čiže nedochádza k ohrozeniu 
bezpečnosti pohybu osôb. Omnoho vážnejší je stav v strede mesta pozdĺž ciest I. triedy, 
kde je skutočne potrebný pohyb cez tieto cesty so značným bezpečnostným rizikom, 
a výstavba obchvatu mala za cieľ vyriešiť tento stav.  

 
10) Zničenie lokality, kde žiaci základných a stredných škôl majú možnosť spoznávať prírodu, 

školy možnosť organizovať  športové dni a cvičenia na ochranu človeka a prírody“. 
 

Pre žiakov škôl aj po výstavbe obchvatu by zostal dostatočný priestor pre spoznávanie 
prírody, resp. na organizovanie športových podujatí, tieto funkcie sa navzájom 
nevylučujú, a neplánuje sa prerušenie peších  ani cyklistických  trás.  

 
11) „Znehodnotenie doterajších investícií pri Mŕtvom ramene“. 
 

Žiadne verejné investície ani súkromné stavby tým, že budú bližšie ku komunikácii, resp. 
budú viditeľné z nej, ohrozené nebudú, skôr je pravdepodobné, že hodnota realít v tejto 
oblasti vzrastie. Vizuálna dostupnosť prostredia pre účastníkov dopravy môže zviditeľniť  
aj túto časť nášho mesta, a môže byť prosperujúca z hľadiska návštevnosti.  

 
Záver:  
Trasa obchvatu mesta je obsiahnutá v teraz platnom ÚPN mesta, ako aj v schválenom 
a platnom Územnom pláne regiónu Nitrianskeho kraja. Z tohto pohľadu petícii 
vyhovieť na miestnej úrovni  nie je možné, nakoľko by to bolo v rozpore s regionálnym 
plánom Nitrianskeho kraja, ktorú schválili poslanci Nitrianskej župy. Severojužný 
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dopravný ťah, ktorého súčasťou je aj komárňanský obchvat- patrí medzi záväzné časti  
ako aj verejnoprospešné stavby regionálneho územného plánu – a nie je možné ho na 
miestnej úrovni zmeniť.   
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
A. Horváth – ..... mám procedurálny návrh. Žiadam slovo pre MUDr. Evu Hanáčkovú..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  
slovo pre MUDr. Evu Hanáčkovú (členka petičného výboru) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
L. Stubendek – ..... návrh je schválený, máte slovo pani doktorka. Zruba tak 5 minút. 
 
MUDr. Eva Hanáčková v mene Petičného výboru občianskej iniciatívy „Zachráňme Mŕtve 
rameno“ povedala niekoľko slov. Zdôraznila, že nie sú voči obchvatu Komárna, ale sú proti 
tomu, aby šiel cez rekreačnú oblasť Mŕtveho ramena. Petícia, ktorá bola doručená na úrad 
podpísalo 6156 občanov, ktorí takto vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou ochvatu cez Mŕtve 
rameno. Uviedla, že táto lokalita je poslednou z častí mesta, ktorá svojou veľkosťou 
a prírodným charakterom je v podstate jednou, ktorá je dostupná v blízkosti mesta pre širokú 
verejnosť, aby tu mohli tráviť svoj voľný čas oddychom, prechádzkami, športovaním, alebo 
inými voľno časovými aktivitami v kľudnom, tichom prostredí. Skonštatovala, že nie je isté, že 
sa v histórii mesta spojilo toľko ľudí za takúto dobrú vec. Uviedla, že ide o jeden z najväčších 
mandátov, ktorý dávajú poslancom občania, pomoc rozhodnúť sa správne. Uviedla, že 
petíciu obce Hadovce, ktorú podpísalo vyše 360 ľudí od začiatku podporujú a veria, že 
ochvat obíde aj ich obec. Vyjadrila požiadavku výboru, aby súčasťou Územného plánu Mesta 
Komárna bola zdokumentovaná aj petícia, ktorá obsahuje nesúhlasné stanovisko vyše 6 tis. 
občanov k stavbe obchvatu nad Mŕtvym ramenom Váhu, aby vznikol tak priestor na nové 
riešenie obchvatu. Na záver skonštatovala vieru v poslancoch, ktorým dalo mandát vyše 6 
tis. občanov, že sa im podarí rozhodnúť správne, zodpovedne a s čistým svedomím. Proti 
námietke skoro 1300 neplatných podpisov dodala, že plne akceptujú námietky, ktoré boli 
uvedené. Avšak dodala, že aj tí občania, ktorým takto hlas prepadol, prejavili vôľu a vyjadrili 
takto svoj názor, aby Mŕtve rameno bolo zachované takto pre budúce generácie.        
 
(po krátkom diskusnom príspevku ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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I. Knirs – ..... mal by som procedurálny návrh, aby MUDr. Viola Pál ako zástupca 
Združenia pre lepšie Komárno dostal slovo..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  
slovo pre MUDr. Pála Violu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý  
 
L. Stubendek – ..... návrh je schválený, máte slovo. Prosím vás, aby ste sa vyjadrili k petícii. 
 
MUDr. Pál Viola sa v krátkosti vyjadril k petícii. Uviedol, že vyše 16 občianskych združení 
žiada vedenie mesta, že pri zostavovaní Územného plánu Mesta hľadali a vybrali také 
alternatívne riešenie, ktoré by z každých stránok vyhovovalo občanom Mesta Komárno, 
neohrozovalo Mŕtve rameno, ako jedinú rekreačná oblasť mesta a chránenú oblasť Apály. 
Ďalej skonštatoval, že vyzývajú medzinárodnú diaľničnú spoločnosť, aby ktorá podľa ich 
vedomia pripravuje Hodnotenie vplyvu na životné prostredie brala do ohľadu názor aj vôľu 
obyvateľov Mesta Komárno. Združenie komárňanských občianskych združení urguje 
vybudovanie obchvatu, ktorý vyhovuje po všetkých stránkach. Zároveň vyzýva vedenie 
mesta, že pokým sa nevybuduje nový most, aby prijali také dočasné opatrenia, ktoré bude 
zabezpečovať po všetkých stránkach bezpečnosť obyvateľov mesta. Na základe týchto 
skutočností žiadajú každého jedného poslanca mestského zastupiteľstva, aby sa rozhodli  
zodpovedne, brali do úvahy názor a vôľu Komárňanských občianskych združení, ako aj 
obyvateľov Mesta Komárna, ktorý svoj názor vyjadrili aj podpísaním petičných hárkov.  
 
(po krátkom diskusnom príspevku ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 12/:  
k petíciám na „záchranu oblasti Mŕtveho ramena Váhu v Komárne“ a „proti 
súhlasnému stanovisku k ÚPN mesta k riešeniu dopravy podľa variantu A“  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 17 
Proti: 2 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1495/2017)  
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O 15.25 hod. nariadil Ing. László Stubendek, primátor mesta prestávku do 16.00 hod.  
Pokračovanie o 16.00 hod. 
 
Prezentácia – prítomných 25 poslancov. 
 
L. Stubendek – ..... pokračujeme v rokovaní zastupiteľstva. Zastupiteľstvo je v plnom počte. 
Ďakujem. Milí poslanci, gratulujem vám k tomu. Pokračujeme s bodom Podnety, pripomienky 
a otázky občanov. Občania, ktorí sa hlásili u mňa, sú páni Antal Teleki a Ján Bósza. Slovo 
má pán Antal Teleki.  
 
 
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta 
(od 16.00 hod., max. 30 min.) 
 
Antal Teleki tlmočil zastupiteľstvu prosbu obyvateľov Mesta Komárno v rámci exekúcií. 
Exekučný poriadok podľa § 233 Z. z. z roku 1995 striktne stanovuje, že dlhy si musia platiť. 
Hromadia sa exekúcie. Veľa ľudí buď zábudlivosťou, buď svojim pričinením, alebo bez 
svojho pričinenia, má resty voči mestu. Pán Teleki poprosil pána primátora, aby tým ľuďom, 
ktorí sú naozaj v núdzi, ktorí už tieto poplatky zaplatili, aby z výkonnej moci urobil všetko 
preto, aby už tieto zaplatené istiny nepokračovali ďalej v exekučnom konaní tak voči 
okresnému súdu, tak voči exekútorovi do Rimavskej Soboty. Títo občania so zdravotným 
postihnutím, dôchodcovia si svoje splnili a prosia mesto, aby voči nim učinilo určité kroky.  
  
Ján Bósza, občan mesta Komárna vo svojom príspevku povedal svoj návrh týkajúci sa 
obchvatu Mesta Komárno a územného plánu mesta. Navrhol z územného plánu vyňať návrh 
variantu A, a taktiež návrh variantu B, čiže aby v územnom pláne nebol uvedený žiadny 
variant obchvatu. Prípadne navrhol variant C, ktorý by bolo možné realizovať do roku 2021. 
  
Bohumír Kóňa, vedúci odboru ekonomiky a financovania sa vo veci exekúcií vyjadril tak, že 
ide o otázku, ktorá sa týka exekútorského úradu. K samotnému vymáhaniu povedal, že na 
daňové pohľadávky mesto zo zákona nemusí ani len výzvu dať, ani pripomenúť. Potvrdil, že 
úrad posielal výzvy, a potom aj oznámenia o dlhu, ktoré ľudia preberali, alebo aj nepreberali. 
Minimálne 3-4 krát do roka v Komárňanských listoch ako aj v Komárňanskej televízii 
pripomínali občanom tieto veci, lebo snažia sa to nejakým spôsobom oznámiť ľuďom. Ktorí 
chcú, prídu. So všetkými sa nejako dohodli, vyšli v ústrety, a dohodli sa v nejakom 
splátkovom kalendári. Ale ako náhle je na to už začaté exekučné konanie, mesto má toho 
len toľko, že keď občan to zaplatí v pokladni alebo na účet, mesto už len oznamuje 
exekútorovi, že bola zaplatená istina, ale trovy exekúcie už nie.  
  
Michal Deraj (rodák z Komárna), ktorý pracuje na štátnej ochrane prírody na správe CHKO 
Dunajskej luhy, sa taktiež vyjadril k územnému plánu. Uviedol, že často krát sa podieľa na 
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pripomienkovaní rôznych dokumentov, a tiež pracoval aj v rozvojovej organizácií spojených 
národov. Je tu prírodné dedičstvo Komárna, ktoré vytvára určité rekreačné zázemie pre 
Komárno. Taktiež navrhol, aby sa to teraz zmrazilo, a aby sa vypustili z územného plánu 
varianty A a B, a so zapojením mnohých odborníkov a aj verejnosťou našiel taký variant na 
riešenie dopravy, ktorý bude slúžiť aj o 100 rokov, a bude slúžiť aj pre budúce generácie.  
  
Tibor Bastrnák, poslanec parlamentu sa vyjadril tak, že chápe všetkých ochrancov prírody, 
ale keď takto budeme chrániť oblasť, tak Žitný ostrov a celé Podunajsko bude úplne 
vylúčené od všetkého rozvoja.  
  
Ďalším diskutérom tohto bodu bol pán Károly Szalay, ktorý je stavebným inžinierom. Podľa 
jeho vyjadrenia, čo sa týka konštrukcie, normálny stavebný inžinier by túto cestu nevybral. 
Pri takýchto vodných a pôdnych podmienkach by odborník - stavebný inžinier túto trasu 
nevybral, a táto trasa mohla byť naplánovaná len na základe objednania.  
  
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo, ďalší občania sa neprihlásili do tohto 
programového bloku. Odzneli tu návrhy občanov. V prípade, že niektorý z vás by prevzal na 
seba predloženie niektorých z týchto návrhov, tak nech to urobí. Nakoľko pán poslanec 
Glič stiahol svoj pozmeňujúci návrh, preto pokračujeme ďalej bodom – Územný plán 
mesta Komárno – súborné stanovisko ku konceptu.  
 
 
K bodu číslo 5 – Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu – TE 
1549/2017 (pôvodný bod číslo 3) 
Predkladateľ: 
 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno č. 174/2015 zo dňa 
21.05.2015 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 od roku 2015 zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie „Nový územný plán mesta Komárno“.  

V roku 2015 prebehli Prípravné práce, t.j. zverejnenie  obstarávania, s možnosťou 
zapojenia sa do procesu prípravy, podania podnetov a odporúčaní, prebehlo zozbieranie 
Územnoplánovacích dokumentácií a Územnoplánovacích podkladov a vyhodnotenie ich 
použiteľnosti, a bola uskutočnená „súťaž návrhov“ na výber spracovateľa. Spracovateľom 
ÚPD je AUREX, s.r.o., Bratislava, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo. Ešte v r.2015 boli 
spracovateľom vypracované Prieskumy a rozbory územia, a na základe ich výsledkov 
v spolupráci s obstarávateľom bol spracovaný návrh Zadania. Po prerokovaní Zadanie bolo 
schválené mestským zastupiteľstvom dňa 21.01.2016 uznesením č. 536/2016. Ďalšou 
etapou prác bol Koncept, ktorý bol spracovateľom spracovaný v dvoch variantoch, 
a odovzdaný v súlade so zmluvou na príslušný odbor MsÚ dňa 12.10.2016. Súbežne, v 
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zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bolo 
Okresnému úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámené 
spracovanie strategického dokumentu, na základe ktorého Okresný úrad listom č. OU-KN-
OSZP-2016/001031-009 určil „Rozsah hodnotenia strategického dokumentu“. Podľa rozsahu 
hodnotenia bola objednaná a spracovaná tzv. „Správa o hodnotení“, ako výsledok vplyvov 
strategického dokumentu, ktorá bola doručená príslušnému orgánu posudzovania dňa 
11.11.2016.  
 Prerokovanie konceptu sa uskutočnilo s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
dotknutými obcami, fyzickými a právnickými osobami a ostatnou verejnosťou  v termíne od 
14.11.2016 do 20.12.2016. Verejné prerokovanie Konceptu a Správy o hodnotení sa 
uskutočnilo dňa 06.12.2016 za účasti spracovateľa s odborným výkladom. Po tejto etape 
obstarávateľ v spolupráci so spracovateľom všetky pripomienky, stanoviská a námietky 
vyhodnotil. Tie pripomienky, ktoré nemohli byť vyhodnotené ako akceptovateľné, resp. si 
vyžadovali prerokovanie, boli prerokované s tými, ktorí ich uplatnili, v súlade s § 21 ods. 
(9).stavebného zákona. Výsledky opätovného prerokovania pripomienok ku konceptu sú 
dokumentované vo vyhodnotení pripomienok.  
 Po schválení a postúpení Súborného stanoviska spracovateľovi nasleduje 
spracovanie Návrhu ÚPN -  v zmysle § 22 stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. - 
v členení na smernú a záväznú časť. Návrh bude opätovne prerokovaný a po jeho 
prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a preskúmaní Okresným úradom Nitra, bude 
predložený Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Toto sa predpokladá na začiatok roka  
2018. V súvislosti s prerokovaním  konceptu ÚPN prebehli aj rokovania v oblasti cestnej 
dopravy. S predstaviteľmi SSC IVSC Bratislava, a NDS. a.s. boli prejednané hlavne otázky 
ohľadne plánovaného severného obchvatu mesta Komárno. Podrobnejší rozpis rokovania 
z 10.03.2017 je v prílohe č. 4 - súborného stanoviska. 
 
O obchvate mesto získalo nasledovné informácie:  

 
- SSC objednala spracovanie Štúdie realizovateľnosti polohy cesty I/64 Topoľčany – Nitra - 

Komárno, ktorej súčasťou je aj obchvat. Štúdia bola vyhotovená v septembri tohto roku. 
Časť „Štúdie Komárno - Nitra“, je priložený k materiálu, z ktorej sú čitateľné výsledky 
a závery pre určenie polohy obchvatu mesta.  

 
-    Národná diaľničná spoločnosť pokračuje na zabezpečení procesu posudzovania vplyvov 

stavby na životné prostredie (EIA), na základe Rozhodnutia MŽP o určení rozsahu 
hodnotenia, na 1. úsek Komárno – Ďulov Dvor, vypracovaním Správy o hodnotení. Tento 
variant je v súlade s variantom „B“ konceptu ÚPN v úseku okolo vnútorného mesta, 
a takto je to je obsiahnuté v regionálnych plánoch ÚPN-R -Nitriansky kraj. Tento variant 
je  výsledkom predchádzajúcich porovnávacích štúdií spracovaných na MŽP SR.  
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-   Pri prípravách hore uvedených  dokumentácií (štúdia realizovateľnosti a posudzovanie 
vplyvov na ŽP) nedošlo k zásadným zmenám oproti  ÚPN-R Nitriansky kraj, čo sa týka 
trasy obchvatu Komárna. To znamená, že t. č. pre obchvat Komárna nemôžu byť 
podkladom pre obstarávanie Zmien a doplnkov v Územnom pláne regiónu Nitriansky kraj, 
nakoľko sú s ním v súlade. Ak by pri prerokovaní uvedených dokumentov došlo 
k odchýlkam určenej trasy, možnosťou ostáva preniesť spresnenie do ÚPN mesta 
Komárno buď v štádiu spracovania konečného návrhu alebo formou Zmien a doplnkov, 
ak bude nový ÚPN mesta schválený skôr. 

 
-  V rámci prerokovania EIA, ďalej pri projektovej príprave a realizácie obchvatu Mesto 

Komárno bude žiadať od NDS nasledovné kompenzačné opatrenia:               
- obchvat v rekreačnom priestore Mŕtveho ramena bude mať priesvitné protihlukové 

steny, 
- revitalizácia dotknutých brehových častí jazera - vyčistenie, náhradná výsadba, 

úprava brehu atď.,  
  -  napojenie strednej časti mesta na obchvat výstavbou križovatky a výstavbou  

napojovacích komunikácií severne do Novej Osady, a južne smerom na 2. 
sídlisko (k ul. Odborárov). 

 
 Možný ďalší postup pri riešení ÚPN Komárna: 
 
1. Schválenie Súborného stanoviska a dokončenie ÚPN KN v súlade s ÚPN-R Nitriansky 

kraj, a v súlade s výsledkami a závermi Štúdie realizovateľnosti, a v zmysle pokynov 
súborného stanoviska.  

2. Neschválenie Súborného stanoviska a zastavenie prác na spracovaní nového ÚPN KN, 
čím sa dosiahne stav, že ostáva v platnosti terajší ÚPN, takisto s trasou obchvatu cez 
Mŕtve rameno, ale s neaktualizovaným funkčným využitím celého územia . 

3. Neschválenie Súborného stanoviska, objednanie a financovanie štúdie inej trasy 
s ignorovaním výsledkov Štúdie realizovateľnosti, potom iniciovať zmenu v ÚPN-R. 
Čakať na schválenie, potom podľa výsledku dokončiť ÚPN-KN. Názor Odboru rozvoja 
MsÚ je, že ani pri tomto časovo a finančne náročnom postupe nie je pravdepodobné 
schválenie Zmeny v ÚPN Nitrianskeho kraja, nakoľko podľa § 22 ods.(4) Stavebného 
zákona pri jeho prerokovaní s dotknutými orgánmi (hlavne Ministerstvo dopravy, 
Ministerstvo Životného prostredia, SSC, NDS) je potrebné dosiahnuť dohodu, a tieto 
orgány už na základe hore uvedených majú spracované svoje štúdie v súlade s ÚPN-R. 

 
Stanovisko KŽP, VPaD zo dňa 24.10.2017: (4-0-4-0). 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: (2-0-6-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje prerokovať materiál v MZ (4-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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I. Knirs – .... mal by som procedurálny návrh, aby sme si vypočuli odborný názor 
hlavného architekta mesta ohľadom obchvatu..... 
 
Mag. Ach., Mgr. Art. Kristián Csémy, hlavný architekt mesta sa v krátkosti vyjadril ku 
koncepcii Územného plánu Mesta Komárno. Skonštatoval, že spracovateľom Územného 
plánu Mesta Komárno je AUREX, s.r.o. Bratislava, ktorá ju pripravila v dvoch verziách. Vo 
variante A navrhujú väčší obchvat prechádzajúci cez Hadovce a Novú Osadu, a vo Variante 
B navrhujú ochvat v menšom oblúku prechádzajúci cez Mŕtve rameno Váhu. Skonštatoval, 
že mesto musí brať do úvahy záujmy mesta, pretože oblasť Mŕtveho ramena je podkladom 
mesta, ktorú nám závidia iné krajiny, ktoré si takéto územia, oblasti musia vytvárať umelo. 
Poukázal aj na zvýšenú osobnú a nákladnú dopravu, ktorá bude týmto zaťažovať mesto 
v plnej miere. Na záver navrhol poslancom, aby prijali Variantu A vypracovanú spoločnosťou 
AUREX, s.r.o., Bratislava, doplnenú o výstavbu obchvatu obchádzajúcu Novú Stráž.     
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
B. Szabó – ..... mal by som procedurálny návrh. Nakoľko sa jedná o  vážnu tému, žiadam 
MZ keby mi dovolilo, aby som rozprával vyše 5 minúť. Budem sa snažiť skrátiť to 
a neopakovať sa..... 
L. Stubendek – ..... nakoľko si to vyžaduje náš rokovací poriadok, budeme musieť o tom 
hlasovať. Ale bude to 5 + 1 minútu, ale malo by sa to vzťahovať na každého z diskutérov..... 
 
Výsledok hlasovania č. 13/:  
procedurálny návrh poslanca Ing. Bélu Szabóa – 5 + 1 minútu pre všetkých diskutérov 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý  
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 K. Less – ..... navrhol by som procedurálny návrh, aby si po ukončení diskusie nariadil 
pred hlasovaním 10 minútovú prestávku. Nežiadam o tom hlasovanie, keď to prijmeš, ako aj 
poslaneckí kolegovia..... 
  
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Sz. Ipóth – ..... mal by som procedurálny návrh. Žiadam slovo pre Ing. Ľudovíta Józsu.... 
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Výsledok hlasovania č. 14/:  
slovo pre Ing. Ľudovíta Józsu (hovorca združenia ALTAGRIC) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý  
 
Ing. Ľudovít Józsa v mene neformálneho združenia za rozvoj Komárna vyzval poslancov 
MZ, aby prijali na dnešnom zasadnutí nový Územný plán Mesta Komárno, nakoľko je to 
jediné a zároveň jedinečná možnosť podporiť rozvoj v našom meste. Ako uviedol, výzvu 
podporilo a podpísalo vyše 50 firiem pôsobiacich v meste, ktorý zároveň patria medzi 
najväčších zamestnávateľov v meste. Skonštatoval, že ihneď po nástupe do funkcie, nové 
vedenie začalo podporovať rozvojové aktivity v meste. Mesto taktiež prijalo rozhodnutie 
o potrebe nového územného plánu Mesta Komárno. Následne bolo oslovených viacej 
spoločností, ako aj občania, aby sa k návrhu vyjadrili. Povedal, že zodpovednosť za 
budúcnosť a rozvoj mesta je v rukách poslancov. Uviedol, že združenie je veľkým zástancom 
životného prostredia, avšak treba rozhodnúť, či chceme lepšie životné prostredie, alebo 
rozvoj mesta, nové investície a nové pracovné miesta. Uviedol, že na nový Územný plán 
Mesta Komárno čaká takmer 50 investičných projektov, ktorých hodnota prevyšuje 60 mil. 
eur a postupne zabezpečí približne 700 nových pracovných miest. Na záver skonštatoval, že 
pre rozvoj podnikania je nevyhnutné vybudovanie kvalitnej infraštruktúry a preto vyjadril aj 
vieru združenia v poslancoch, že budú hlasovať v prospech mesta.  
 
(po krátkom diskusnom príspevku ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Z. Benyó – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Žiadam upraviť bod D/ uznesenia 
nasledovne. MZ žiada primátora zabezpečiť spracovanie návrhu „Územný plán Mesta 
Komárno“ a súbežne s realizáciou predmetného ÚPN hľadať a spracovať prijateľné 
alternatívy na zmenu trasovania obchvatu. O zistených skutočnostiach informovať MZ 
štvrťročne.  
 
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
M. Keszegh – ..... mala by som pozmeňujúci návrh. Žiadam rozšíriť bod D/ žiada 
primátora o ďalší bod. Bod 2 - žiada primátora preveriť možnosť uplatnenia požiadavky 
vybudovať obchvat od nového mosta cez Dunaj tak, aby nezasahoval do územnej časti 
Mŕtveho ramena Váhu, ani mestskej časti Hadovce, preveriť možnosť určenia inej trasy 
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a k tomu zabezpečiť vyjadrenia odborníkov, inštitúcií a príslušných organizácií a o 
výsledkoch predložiť Správu mestskému zastupiteľstvu na januárovom zasadnutí MZ..... 
 
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
F. Rajko – ..... chcel by som dať zapísať do zápisnice, že keď firma AUREX, s.r.o. 
Bratislava začne vypracovávať tento územný plán, tak v prípade vypracovania Varianty A, B, 
C, ale hoc aj X, nech je súčasťou zapracovaný aj obchvat Novej Stráže. Jedná sa totiž 
o štátnu cestu, ktorej výstavbu bude hradiť štát a nie mesto. Keď bude zapracovaný do 
návrhu, tak sa môže potom dať aj realizovať..... 
 
L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Odzneli všetky návrhy a otázky. Pomaly budeme 
hlasovať., Napriek tomu, že primátor nehlasuje mi dovoľte, aby som povedal svoj názor. O 
Mŕtve rameno sa každý bojí a každý má rád, ale bol by som veľmi rád, že to uznesenie, ktoré 
je pred vami vážení poslanci, aby ste podporili, lebo podľa mojich pocitov týmto budeme 
hlasovať za rozvoj mesta. Ďakujem. Teraz na základe procedurálneho návrhu nariaďujem 
krátku 10 minútovú prestávku. Prosím každého, aby čas dodržal.     
 
 
O 19.43 hod. nariadil primátor mesta Ing. László Stubendek 10 minútovú prestávku. 
Pokračovanie o 19.55 hod. 
 
 
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo prosím prezentáciu. Prítomných je 22 poslancov, 
takže MZ je uznášaniaschopné. Vážené MZ. Týmto by som sa chcel poďakovať každému, 
kto sa k téme vyjadril tak či onak, zo strany obyvateľov, podnikateľov, samozrejme zo strany 
poslancov, ako aj zo strany hlavného architekta. Každému ďakujem za odvedenú prácu 
a dúfam, že naďalej budeme pokračovať úspešne v prípravách územného plánu mesta. Pred 
tým ako by sme hlasovali požiadam Katalin Besse, aby povedala niekoľko slov, predpisov 
zo zákonov vzťahujúce sa na toto, aby sme si boli vedomý toho, ako máme hlasovať 
vzhľadom aj na to, že na začiatku rokovania nás aj pán poslanec Szabó vyzval na to, aby 
sme dodržiavali zákon. Nech sa páči pani Katalin Besse, prosím vás tlmočte nám ich. .   
K. Besse – ..... ďakujem za slovo. Po tom, ako sa nám podarilo prejsť pozmeňujúce návrhy 
spoločne s odborníkmi odboru zastávame spoločne ten názor, že nakoľko sa jedná 
o zhrnutie názorov, kde spracovateľovi presne musíme sformulovať ako má ukončiť územný 
plán spoločne s obchvatom, nedoporučujem to prijať so zmenami. Bude to produkovať ďalšie 
neistoty, lebo takto by to naznačovalo, aby sme to prijali, ale hľadajme ďalšie trasy. Toto by 
nebolo dobré riešenie, lebo ani naďalej by nevedel, ako má ukončiť plánovanie územného 
plánu mesta. Nedoporučujem to prijať v takej forme. 
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L. Stubendek – ..... ďakujem pekne. Vážené MZ, podľa môjho vedomia boli predložené 2 
pozmeňujúce návrhy. Poslanci tieto vytlačené návrhy dostali. Najprv hlasujme 
o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca MUDr. Zoltána Benyóa. Prosím hlasujme teraz. 
 
Výsledok hlasovania č. 15/:  
pozmeňujúci návrh poslanca MUDr. Zoltána Benyóa (návrh tvorí prílohu zápisnice) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 7 
návrh nie je prijatý  
 
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Prosím ďalej hlasujme o pozmeňujúcom návrhu 
poslankyne JUDr. Margit Keszegh. Prosím hlasujme teraz. 
 
Výsledok hlasovania č. 16/:  
pozmeňujúci návrh poslankyne JUDr. Margit Keszegh (návrh tvorí prílohu zápisnice) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 8 
návrh nie je prijatý  
 
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Teraz prosím hlasujme o predloženom návrhu, 
o ďalšom postupe územného plánu. Prosím hlasujme teraz. 
 
Výsledok hlasovania č. 17/:  
k Súbornému stanovisku ku Konceptu Územného plánu mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 17 
Proti: 4 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (uznesenie č. 1496/2017) 
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L. Stubendek – ..... návrh je prijatý. Ďakujem pekne. Vážené MZ. Tento proces sme 
uzatvorili. Poprosím MUDr. Tibora Bastrnáka, poslanca NR SR, aby sa k tomu vyjadril.  
 
Po krátkom diskusnom príspevku MUDr. Tibora Bastrnáka, poslanca NR SR primátor Mesta 
Komárno Ing. László Stubendek prerušil zasadnutie a termín pokračovania zasadnutia určil 
na základe poslaneckého návrhu na 15. novembra (streda) so začiatkom o 13.00 hod. 
 
Výsledok hlasovania č. 18/:  
k prerušeniu 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – pokračovanie 
15.11.2017 (streda) o 13.00 hod.     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 14 
Za: 8 
Proti: 2 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (uznesenie č. 1497/2017) 
 

Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno na základe uznesenia č. 
1497/2017 o 20.04 hod. prerušil 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
a pokračovanie určil na budúci týždeň 15. novembra 2017 (streda) so začiatkom o 
13.00 hod.. 
 
 

              Overovatelia 
 
 
 
Zsolt Feszty    ................................................................. 
 
 
 
Ing. Konštantín Glič   ................................................................. 

 
 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Z Á P I S N I C A 
 

z 1. pokračovania 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného  
dňa 15. novembra 2017  

 
 

1. pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne  
o 13.06 hod. otvoril a viedol 

 
Ing. László Stubendek, primátor Mesta Komárno 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 

tlače a ostatných prítomných. 
 
 

L. Stubendek – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. V zmysle uznesenia 
č. 1497/2017 z rokovania 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný deň t.j. 15. november 2017 so 
začiatkom o 13.00 hod. Budeme pokračovať teda v zmysle tých bodov programu, ktoré 
zastupiteľstvo schválilo.  
 
Neprítomní – Ospravedlnení:  PhDr. József Kiss Péntek, MUDr. Tibor Bastrnák. Neskorší 
príchod hlásili: Mgr. Károly Less, Zsolt Feszty, Mgr. Ondrej Gajdáč, MUDr. Attila Horváth, 
Ing. Zoltán Bujna, JUDr. Éva Hortai.  
 
Ďalší prítomní:  - prednosta úradu, 

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

 
Primátor Ing. László Stubendek vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa 
pri otvorení rokovania prezentovali: 15. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ 
je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovateľka zápisnice: Zsuzsanna Molnár.  
 
 
Návrhy na overovateľov zápisnice:      -   Ing. Konštantín Glič (pôvodne schválený),  

- Mgr. György Batta (navrhol Keszsegh Béla). 
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Výsledok hlasovania č. 19/:  
k návrhu overovateľov – Ing. Konštantín Glič a Mgr. György Batta 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 16 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1498/2017)  
 
L. Stubendek – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. Pred tým ako začneme 
rokovať chcel by som vás informovať o personálnych zmenách na poste zástupcu primátora 
Mesta Komárno. Podľa § 13b ods. 1 štvrtá veta zákona o obecnom zriadení hovorí - 
„starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať“. Rozhodol som sa odvolať z funkcie 
zástupcu primátora PhDr. Imre Knirsa a zrušiť jeho poverenie odo dňa 01.12.2017. Nakoľko 
pre PhDr. Imre Knirsa od 01.12.2017 zaniká funkcia zástupcu primátora, je potrebné riešiť aj 
členstvo v mestskej rade. Tento materiál by som rád predostrel v bode Rôzne. Zároveň mi 
dovoľte, aby som poďakoval pánovi viceprimátorovi za doterajšiu spoluprácu..... Nasleduje 
bod číslo 6 - Východiská a priority PR mesta Komárno na roky 2018-2020. Nasleduje pán 
Ing. Kóňa. Pán vedúci máš slovo.  
 

 
O 13.12 hod. prišiel poslanec Ing. Peter Korpás. 
 
 
K bodu číslo 6 – Východiská a priority PR mesta Komárno na roky 2018-2020 – TE 
1550/2017 (pôvodný bod číslo 12) 
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa, vedúci EO 
 

Rozpočet mesta schválený MZ je základným finančným nástrojom hospodárenia  
v príslušnom rozpočtovom roku nakoľko definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na 
aké zámery a ciele budú vynakladané finančné prostriedky. Príprava rozpočtu na rok 2018 
prebieha v niekoľkých etapách. V prvej etape prípravy rozpočtu je potrebné vyhodnotiť 
východiská a stanoviť priority rozpočtu mesta pre rok 2018. Príprava rozpočtu v druhej etape 
bude zameraná na upresnenie výdavkovej časti rozpočtu v jednotlivých programoch 
programového rozpočtu. Materiál bude predložený na decembrové zasadnutie MZ. Výsledný 
návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 bude spracovaný v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ k tvorbe rozpočtu a  bude predložený na decembrové rokovanie 
MZ.                                                                                                                                                                                   
Východiskom návrhu rozpočtu pre rok 2018 sú výsledky hospodárenia mesta a verejnej 
správy v tomto roku,  návrh  rozpočtu  verejnej správy na rok 2018, predovšetkým 
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predpoklad podielových daní na rok 2018, všeobecne záväzné nariadenia upravujúce 
príjmové a výdavkové položky rozpočtu mesta a platná legislatíva, ktorou sa riadi proces 
rozpočtového hospodárenia verejnej správy. Je potrebné zdôrazniť, že pri spracovaní návrhu 
rozpočtu budú použité dostupné - aj keď predbežné - údaje a postupne budú upresňované 
podľa zverejnených oficiálnych údajov. Do tej doby pri návrhu vychádzame najmä 
s princípom opatrnosti a rozpočtovej disciplíny. 
 
V prvej etape prípravy rozpočtu boli posudzované nasledovné východiská rozpočtu: 
 
1. predpokladané príjmy rozpočtu mesta, 
2. rozpracovanosť investičných aktivít, 
3. priority rozpočtu, 
4. úverová zaťaženosť mesta. 
 

1. Predpokladané príjmy rozpočtu mesta 
 
Bežné príjmy 
Vývoj bežných príjmov vykazuje ustálený  trend, čo neumožňuje mestu časť príjmov použiť aj 
na financovanie kapitálových výdavkov pokiaľ nepríde k zníženiu bežných výdajov 
 

Graf- vývoj bežných príjmov 
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Bežné 
príjmy 20 609 405 21 396 195 20 704 398 21 716 594 21 863 040 

 

Príjmy bežného rozpočtu 
skutočnosť 

2015 
skutočnosť 

2016 

schválený 
rozpočet               

2017 

očakávaná 
skutočnosť 

2017 

návrh 
rozpočtu 

2018 

Daň z príjmov fyzických osôb 8 451 189 9 572 223 10 144 000 10 144 000 10 800 000 

Daň z nehnuteľností 1 665 902 1 703 946 1 719 380 1 550 000 1 600 000 

Ostatné dane 53 831 63 652 50 700 51 880 50 770 

Poplatok za komunálny odpad 1 002 101 951 912 940 000 860 000 930 000 

Príjmy z vlastníctva 1 425 703 1 218 455 1 126 800 1 229 770 1 216 459 

Administratívne a iné poplatky 683 080 1 256 504 555 272 1 151 129 1 123 680 

Príjem RO - školské zariadenia 239 764 212 849 194 700 225 109 195 500 
Príjem RO - Zariadenie pre 
seniorov 571 667 585 785 568 000 602 000 598 000 

Ostatné príjmy a pohľadávky  1 372 973 574 024 433 520 344 060 280 020 

Transfery 5 143 195 5 256 845 4 972 026 5 502 646 5 068 611 

Bežné príjmy spolu 20 609 405 21 396 195 20 704 398 21 716 594 21 863 040 

 
Daň z príjmov fyzických osôb určuje Inštitút finančnej politiky a vychádza z predpokladu 
vývoja hospodárstva SR. Podiel miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb 
predstavuje 70%, pričom toto % bolo schválené už aj pre rok 2018. Na rok 2018 nebola 
doteraz zverejnená žiadna konkrétna prognóza. Rozpočet sa urobil len z rozpočtu verejnej 
správy a prepočtom podľa kritérií za rok 2017. Samozrejme tieto kritéria iste boli menené 
v priebehu roka / počet obyvateľov, obyvatelia nad 62 rokov, počet žiakov, ...../. Týmto 
približným prepočtom vychádza príspevok pre mesto Komárno výška podielových daní na 
úrovni  10.800.000,- eur/pri zásade opatrnosti a rozpočtovej opatrnosti /. Preto navrhujeme 
do smerných čísiel túto výšku DPFO. Definitívnu výšku podielových daní pre samosprávy pre 
rok 2018 zverejní MF SR až v závere roka. 
 
Daň z nehnuteľnosti  a poplatok za komunálne odpady 
Základné pravidlá a parametre týchto príjmov sú definované zákonom č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Presnejšiu špecifikáciu podmienok, sadzieb, 
oslobodení upravujú všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre rok 2018 nenavrhneme 
meniť sadzby dane z nehnuteľnosti  a poplatku za komunálne odpady. Odhad vychádza zo 
skutočného predpisu za predchádzajúci rok, zohľadňuje úľavy a oslobodenia,  ako aj %  
úspešnosti výberu daní a poplatku. 
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Východiskom pre stanovenie výšky príjmu z dane z nehnuteľnosti sú nasledovné 
skutočnosti: 
Predpis dane z nehnuteľnosti s úľavami 1 785 215,48 
Predpis po zohľadnení % výberu dane vo výške   97% 1 731 689,02 
Predpokladaný príjem  z nedoplatkov dane z nehnuteľnosti  100 000,00 
Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľnosti na rok 2017 1 719 380,00 
Navrhovaný rozpočtový príjem z dane z nehnuteľnosti na rok 2018 1 600 000,00 

v EUR 
 
Východiskom pre stanovenie výšky poplatku za komunálne odpady  sú nasledovné 
skutočnosti: 
Predpokladaná výška  predpisu poplatku po zohľadnení výšky úľav  1 213 050,47 
Predpis po zohľadnení výberu poplatku vo výške 85% 1 031 093,00 

Predpokladaný príjem z vymáhania nedoplatkov 146 000,00 

Navrhovaný rozpočtový príjem z poplatku za kom. odpady FO na rok 2018 680 000,00 
Navrhovaný rozpočtový príjem z poplatku za kom. odpady PO na rok 2018 250 000,00 

V EUR 
 
Ostatné dane tvorí daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa a daň za 
ubytovanie.  
Sadzby dane ani  pri ostatných miestnych  daniach  nenavrhujeme v roku 2018 zvyšovať. 
 
Miestny poplatok za rozvoj 
Od 01.01.2017 môžu obce a mestá zaviesť v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom 
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov nový poplatok v podobe 
miestneho poplatku za rozvoj, ktorý môžu mestá a obce použiť len na kapitálové výdavky, 
najmä  na výstavbu infraštruktúry pri nových obytných lokalitách. Pri miestnom poplatku za 
rozvoj je predmetom dane pozemná stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie. Poplatníkom je buď fyzická osoba alebo osoba právnická, ktorá je uvedená na 
stavebnom povolení ako stavebník. Poplatok sa platí jednorazovo podľa splatnosti, ktorá je 
uvedená v rozhodnutí, ktorým sa miestny poplatok vyrubuje. Samotná sadzba poplatku môže 
byť obcou zavedená v rozsahu 10,- eur až 35,- eur za každý aj začatý m2, pričom sadzba 
poplatku môže byť rôzna podľa jednotlivých druhov stavieb. Navrhujeme  nezaviesť na rok 
2018 miestny poplatok za rozvoj. 
 

Príjmy z vlastníctva vo výške 1.216.459,- eur sú odhadované na základe očakávaného 
plnenie v tomto roku. Uvažujeme , že nájomné vo výške cca 485.000.- eur za infraštruktúrny 
vodárenský majetok pre KOMVaK a.s. bude aj v roku 2018 na konci roka kapitalizovaný  do 
navýšenia základného imania ako v roku 2017, ale s tým , že v tejto hodnote KOMVaK a.s. 
zabezpečí v roku 2018 pre mesto vopred dohodnuté služby v tejto istej hodnote. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - predpokladaná výška 1.123.680,-  eur. 
Patria sem správne poplatky, príjmy z pokút, penále a ostatné poplatky a platby. Podstatnú 
časť tohto príjmu predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom 
a školskej jedálne. Tieto príjmy sú plánované na základe predložených podkladov a od 
jednotlivých rozpočtových organizácií. 
 
Ostatné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy za výťažky zo stávkových kancelárií, 
videohier a ruliet, z poistných udalostí, pričom ich výška je odhadovaná mierne nižšia ako 
v roku 2017 nakoľko sa javí trend v znižovaní ich počtu. 
 
Príjem z transferov v odhadovanej výške 5.068.611,- eur je tvorený v prvom rade 
decentralizačnou dotáciou na školstvo, z príjmov na prenesený výkon štátnej správy, 
finančných príspevkov na financovanie sociálnych služieb a grantmi, ktoré sú účelovo 
viazané na projekty realizované mestom na sociálnu oblasť, kultúru, šport, životné prostredie 
a vzdelávanie. V tejto skupine príjmov dochádza k nárastu vzhľadom k zvýšenej  prognóze 
výšky decentralizačnej  dotácie na školstvo a  príspevku na financovanie sociálnych služieb 
v  domove dôchodcov v odhadovanej výške 560.640,- eur. Je nutné skonštatovať, že celkový 
dosah nového zákona o sociálnej službe z pohľadu výdavkov mesta zatiaľ nie je úplne 
vyjasnený. 
 

Kapitálové príjmy   
Odhad vlastných kapitálových príjmov na rok 2018: 
 

Druh príjmu návrh   2018 
Predaj bytov 55 300 
Predaj nehnuteľného majetku 150 000 
Spolu kapitálové príjmy 205 300 

 

Kapitálové granty 
Z dôvodu, že v súčasnosti je mesto stále na čiernej listine pre  porušenie predpisov IBP 
a nemôže podávať priamo žiadosti a projekty na nenávratné finančné prostriedky, všetky 
takéto iniciatívy sa realizujú cez mestom zriadené organizácie. Bolo podaných viac projektov, 
ale o výsledku nie sú v tomto čase informácie. Konečná výška tejto skupiny príjmov bude 
závisieť od úspešnosti podaných projektov. 

 

Finančné operácie 
V pláne finančných operácií na výdavkovej strane počítame s postupným mesačným 
splácaním od januára za obnovu miestnych komunikácií, ktoré boli ukončené do konca roku 
2017 a splácaním zvyšnej časti realizácie obnovy miestnych komunikácií od mesiaca júl za 
opravené komunikácie v prvom polroku 2018. 
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Stanovisko FK: doporučuje do návrhu rozpočtu  zapracovať požiadavky (9-0-0-0): 
-  sumu 300.000,- eur na opravy škôl a školských zariadení, 
-  min 500.000,- eur z vlastných zdrojov na kapitálové výdavky. 

Stanovisko rady: doporučuje prejednať materiál na MZ (6-0-1-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 20/:  
k návrhu na Východiská a priority Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 

2018 – 2020 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1499/2017)  
 
 
K bodu číslo 7 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach – TE  /2017 (pôvodný bod 
číslo 4) 
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠKaŠ 
 

1. NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 - sociálny odbor 
- TE 1588/2017 
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró, vedúca SaSO 
 

Sociálny a správny odbor každoročne eviduje zvyšujúci sa počet osôb, ktorí nemajú 
prístrešie nad hlavou, doslova sú nútení žiť na ulici. Pre 28 osôb Mesto Komárno  
zabezpečuje strechu nad hlavou počas celého roka v útulku pre bezdomovcov, avšak ešte 
stále zostáva vyše 25 ľudí, o ktorých sa príchodom zimy treba postarať. Mesto Komárno 
riešilo príchodom zimy túto situáciu za pomoci dobrovoľníkov, neziskových organizácií a 
podnikateľských subjektov formou poskytnutia dočasného prístrešia a poskytnutím  teplého 
jedla. Vďaka efektívnemu hospodáreniu v roku 2017 sa Sociálnemu a správnemu odboru 
podarilo vytvoriť finančnú rezervu na bežných výdavkov v sume 15.000,- eur, ktoré teraz 
žiada preradiť do kapitálových výdavkov za účelom obstarávania kontajnerov na zriadenie 
nocľahárne. V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu, že 
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje 
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné 
ošatenie a obuv.  
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Stanovisko úradu: navrhuje  schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK  zo dňa 30.10.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (4-1-1-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ..... prosím napísať do zápisnice, čo som povedal už aj minule. Väčšina 
zamestnancov mesta a príslušných spoločností a inštitúcií pracuje za minimálnu mzdu 
a preto im zvýšme mzdy o 10%. Zdôrazňujem, že sa jedná o 1.400 tis. eur. O tomto sme sa 
rozprávali aj minule. Prosím napísať do zápisnice, aby úrad preveril, či je možnosť na to, aby 
pre tých 1 tis. ľudí, ktorí nadväzujú na mesto, mestské organizácie, alebo inštitúcie nejakým 
spôsobom, aby sme zvýšili mzdy. Zdôrazňujem, že väčšina ľudí 40-50% má čistý príjem 
okolo 400 - 500,- eur, teda robia za smiešnu sumu. My sa tu teraz budeme dohadovať o 2 
tis., 3 tis., alebo 4 tis. mzdách, ktoré by sme dotovali. Nepovažujem to za spravodlivé.....   
 
Výsledok hlasovania č. 21/:  
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1500/2017)  
 

2. Návrh zmeny v rámci kapitálových výdavkov PR mesta Komárno na rok 2017 – TE 
1551/2017 
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR 

 
Podľa schváleného rozpočtu boli Kapitálové výdavky mesta –zostavené  v tabuľkovej 

prílohe rozpočtu,  s presným určením  vyčlenených peňazí na jednotlivé akcie (riadky). Na 
základe rozpracovanosti investičných akcií sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré  vyvolajú 
potrebu spresnenia - zmeny skutočného rozdelenia potrebných výdavkov pre niektoré akcie.  
Na akciu „Vypracovanie PD na Územné rozhodnutie na budovy polikliniky“ na základe 
výsledku verejnej súťaže – elektronickej aukcie bude potrebné 1.450,- eur namiesto pôvodne 
navrhovaných 22.000,- eur. Pri ďalšej akcii „čiastočná rekonštrukcia križovatky ul. 
Komenského – Rákócziho“ je t. č. v rozpočte vyčlenených 148.000,- eur, na základe 
výsledku verejnej súťaže je však potrebných 168.938,80 eur. (poznamenáme, že odbor 
rozvoja aj pôvodne žiadal viac financií na túto akciu, nakoľko mal k dispozícii rozpočet stavby 
s výkazom -výmerom pre jednotlivé položky). 
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Na základe hore uvedených navrhujeme nasledovné presuny: 
 
1. Zmenu sumy v riadku 15 (vypracovanie PD na Územné rozhodnutie na budovy 

polikliniky) z pôvodných 22.000,- eur znížiť na 1.450,- eur.  
2. Zvyšnú sumu 20.550,- eur pridať na akciu v riadku 16 - (čiastočná rekonštrukcia 

križovatky ul. Komenského – Rákócziho),  t. z.  pôvodnú sumu 148.000,- zvýšiť na 
168.550,- eur. 

 
Ďalej z dotácií Integrovaného regionálneho operačného programu  (IROP) v prioritnej 

osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“  na tento rok je 
možnosť požiadať o niektoré investície do vodárenského majetku mesta prostredníctvom 
spoločnosti KOMVaK, a.s., po konzultácii boli vybrané najsúrnejšie potrebné stavby, a to 
výstavba – zokruhovanie vodovodu a výstavba kanalizácie v MČ Malá Iža. K podaniu 
žiadosti však na tieto stavby je potrebné vyhotovenie projektovej dokumentácie. Podľa 
výsledkov VO, resp. cenovej  ponuky obidve na dokumentácie je potrebné vyčleniť 16.588,- 
eur. Znamená to však nové  investície, ktoré v zozname pre tento rok neboli obsiahnuté, a 
to: Projektové dokumentácia pre zokruhovanie vodovodu Malá Iža a projektová 
dokumentácia pre kanalizáciu Malá Iža. Pre tieto investície toho času nie sú určené finančné 
zdroje. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prijať návrh na uznesenie. 
Stanovisko KRM: (0-0-8-0). 
Stanovisko FK:  odporúča prijať návrh na uznesenie (5-0-4-0). 
Stanovisko rady pri MZ: (2-0-5-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 22:  
k návrhu na zmeny v rámci položiek kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Komárno 
na rok 2017 – 1. návrh na uznesenie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:17 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1501/2017)  
 
 
Prezentácia – prítomných 17 poslancov. 
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Výsledok hlasovania č. 23:  
k návrhu na zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 – 3. 
návrh na uznesenie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1502/2017)  
 

3. Návrh na zmenu PR mesta KN na rok 2017 – TE 1521/2017 
Predkladateľ: Ing. Alexander Patus, vedúci KO 
 

Slovenskej správe ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328, 
v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO: 
31322000 bola uložená povinnosť zaplatiť finančnú náhradu vo výške 34.819,98 eur za 
výrub drevín a krovitých porastov. Na základe zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 48 ods. 1 „finančná náhrada je 
príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy výlučne 
použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.  
 Z toho dôvodu Mestský úrad Komárno, Komunálny odbor žiada Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne o schválenie zmeny Programového rozpočtu mesta Komárno na 
rok 2017. 
    
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KŽP, VP a D zo dňa 24.10.2017: doporučuje schváliť návrh (9-0-0-0). 
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0-0).  
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh (7-0-0-0). 

  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 24/:  
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:19 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1503/2017)  
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4. Návrh na zmenu PR mesta na rok 2017 – ARRIVA – TE 1538/2017 
Predkladateľ: Ing. Alexander Patus, vedúci KO 

 
V súlade s podmienkami Zmluvy o výkone vo verejnom záujme na zabezpečovanie 

pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno (ďalej len „zmluva“), 
uzatvorenej dňa 14.12.2012 čl. V. Spôsob úhrady bod. 5.4, dopravca ARRIVA a.s. predložil 
Výkaz výkonov, nákladov, primeraného zisku a úhrady za služby MAD za rok 2016, 
z ktorého vyplýva, že Mesto Komárno v zmysle zmluvy uhradilo preddavky vo výške 
170.000,- eur, ale skutočná cena za službu poskytovanú dopravcom za služby v roku 2016 
bola 206.239,82 eur.  

Rozdiel bol nedoplatok v sume 36.239,82 eur, ktorý Mesto Komárno uhradilo 
dopravcovi v zmysle zmluvy bodu 5.5. v roku 2017, ktorý zaťažil rozpočet na rok 2017. 
V zmysle zmluvy bodu 4.2 „Obstarávateľ (mesto Komárno) bude uhrádzať dopravcovi 
úhradu príspevku za poskytnuté služby, t.j. rozdiel preukázaných skutočne vynaložených 
nákladov spojených s poskytovaním dopravných služieb (Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007 stanovuje, že tieto náklady môžu zahŕňať náklady na 
zamestnancov, energiu, poplatky za infraštruktúru, údržbu a opravu vozidiel verejnej 
dopravy, zariadení potrebných na poskytovanie služieb osobnej dopravy, fixné náklady 
a vhodnú návratnosť kapitálu) a dosiahnutých skutočných výnosov vrátane primeraného 
zisku pre zmluvné obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok. Miera zisku je viazaná na 
preukázané vynaložené náklady. Výpočet nákladov a výnosov sa musí uskutočňovať 
v súlade s platnými daňovými a účtovnými pravidlami. Rozdiel medzi preukázanými skutočne 
vynaloženými nákladmi a skutočne dosiahnutými výnosmi vrátane primeraného zisku uhradí 
objednávateľ dopravcovi zo svojho rozpočtu. „ 
  

Mesto Komárno v zmysle zmluvy o poskytovaní príspevku spojov č. 3 a 6 prímestskej 
autobusovej linky 401 407 uzatvorenej podľa § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
premávky prispieva dopravcovi na uvedené spoje prímestskej autobusovej linky - školský 
autobus dochádzka pre deti z mestskej časti Kava (ďalej „zmluva Kava“) počas školského 
vyučovania. V zmysle zmluvy Kava čl. 1 – Predmet zmluvy a spôsob úhrady bodu 4. 
dopravca ARRIVA a.s. predložil vyhodnotenie zmluvy za rok 2016, z ktorého vyplýva, že 
Mesto Komárno uhradilo preddavky vo výške 3.100 eur, ale skutočná cena za príspevok na 
prevádzku spojov č. 3 a 6 prímestskej autobusovej linky je 3.848,59 eur. Rozdiel bol 
nedoplatok v sume 748,59 eur, ktorý Mesto Komárno uhradilo dopravcovi v zmysle zmluvy 
Kava v roku 2017, t.j. z rozpočtu na rok 2017. 
 
Výdavky za rok 2017 (do 20.10.2017): 
 

 úhrada v roku 
2017 

potrebné 
uhradiť 

v roku 2017 

          spolu 
      za rok 2017 
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Vysporiadanie úhrady za služby MAD 2016 
 

  
36.239,82 eur 

 
36.239,82 eur 

Vyúčtovanie príspevku  spojov č.3 a 6 
prímestskej autobusovej linky za rok 2016 
 

     748,59 eur 
 

748,59 eur 

Preddavok úhrad za služby MAD I. II a III. 
štvrťrok 2017 v zmysle zmluvy 
 

127.500,00 eur 42.500,00 eur 170.000,00 eur 

Príspevok na spoje č.3 a 6 prímestskej  
autobusovej linky za rok 2016 
 

3.553,20 eur 1.522,80 eur 5.076,00 eur 

 
 

168.041,61 eur 44.022,80 eur 212.064,41 eur 

 
 Schválený rozpočet na rok 2017 Potrebné finančné prostriedky 

na rok 2017 
Potrebné navýšenie 
rozpočtu 2017 

182.000 eur 212.064,41 eur 30.064,41 eur 

 
 Do 20.10.2017 Mesto Komárno uhradilo preddavky úhrad za služby MAD za I. II. a III. 
štvrťroky 2017 v zmysle zmluvy v sume 127.500,- eur a v zmysle zmluvy Kava príspevky 
v sume 3.553,20 eur, ako ak vysporiadanie úhrady - nedoplatok za služby MAD 2016 v sume 
36.239,82 eur, ako aj nedoplatky na základe vyúčtovania príspevku spojov č. 3 a 6 
prímestskej autobusovej linky za rok 2016 v sume 748,59 eur. Úhrada finančných 
prostriedkov je 168.041,61 eur. Za rok 2017 je potrebné uhradiť ešte 44.022,80 eur, čo je 
spolu za rok 2017 – 212.064,41 eur. V programovom rozpočte mesta bola za službu MAD za 
rok 2017 schválená suma 182.000,- eur, z toho dôvodu žiadame navýšenie rozpočtu 
o 30.064,41 eur, t.j. zaokrúhlene o 31.000,- eur. 

 
Rozpočet je potrebné navýšiť hlavne z dôvodu  vysokého nedoplatku  za služby MAD 

za rok 2016 na základe predložených skutočne vynaložených  nákladov, ktoré vznikli 
z vysokých nákladov na opravu autobusov, z podielu nákladov na opravy z iných stredísk a 
z autobusov z prímestskej dopravy (využívané pre ranné školské autobusy) a z výrazne 
zníženej tržby z dopravy (odpočítateľná suma z celkovo vynaložených nákladov). 
Podrobné odôvodnenie je v prílohe – Správa MAD Komárno za rok 2016. 
   
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KŽP, VP a D zo dňa 24.10.2017: nezaujala stanovisko k návrhu (4-0-4-0).   

                      Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: navrhuje postúpiť materiál na ďalšie jednanie (9-0-0-0). 
Žiada doplniť návrh na uznesenie zdrojom krytia a odôvodnením.   
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje postúpiť materiál na ďalšie jednanie 
(7-0-0-0).  
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po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 25/:  
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1504/2017)  
 

5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN15/2012 pre KFC KN – TE 
1519/2017 
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci KŠKaM 
 

Futbalový klub KFC Komárno dostal prísľub od Maďarského futbalového zväzu 
/MLSZ/ na obnovu a rekonštrukciu futbalového štadióna. Túto účelovú dotáciu KFC použije 
na potrebné výdavky pri zabezpečení projektu obnovy a rozšírenia štadióna – prípravné 
práce. 
  
Stanovisko športovej komisie: 8-0-0-0. 
Stanovisko FK: 8-0-1-0. 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
O 15.02 hod. prišiel poslanec Ing. Zoltán Bujna. 
O 15.12 hod. prišiel poslanec Mgr. Ondrej Gajdáč. 
 
 
Výsledok hlasovania č. 26/:  
k návrhu na poskytnutie účelovej dotácie pre Futbalový club KFC Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1505/2017)  
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6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN 15/2012 – MBK – TE 
1520/2017 
 

Mestský basketbalový klub Komárno  tento rok vstupuje ako obhajca titulu  Sixt Alpe 
Adria Cup o ktorý bude bojovať so súpermi z Chorvátska, Slovinska, Rakúska, Maďarska, 
Česka a Slovenska. Začiatok súťažného ročníka 2017/2018 sprevádzajú klub finančné 
problémy a to i rozšírením Alpsko-jadranského pohára a dočasným výpadkom sponzoringu. 
 
Stanovisko športovej komisie: 4-0-3-1. 
Stanovisko FK: 0-0-0-9. 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ..... prosím dodržať rokovací poriadok a stiahnuť materiál z rokovania, 
nakoľko nie je na to zdroj a nevieme o čom hlasovať..... 
 
L. Stubendek – ..... vážené MZ, nakoľko odznelo takéto skonštatovanie od člena, preto 
musím stiahnuť materiál z rokovania.....  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
Materiál stiahnutý z rokovania!!!!! 
 
 

7. Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 
2017 – TE 1562/2017 
 

Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2017 po prepočítaní údajov o počte 
žiakov k 15.09.2017, na základe rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 23.10.2017: odporúča prejednať 
materiál po doplnení na zasadnutí rady pri MZ a MZ (bez hlasovania). 
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: odporúča prejednať materiál po doplnení na zasadnutí 
rady pri MZ a MZ (7-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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Výsledok hlasovania č. 27/:  
k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1506/2017)  
 

8. Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
Mesta Komárno na rok 2017 – TE 1563/2017 
 

Základné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
žiadajú o navýšenie rozpočtu podľa predpokladaných vlastných príjmov ku koncu 
kalendárneho roka 2017. 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KŠKaM: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko FK: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 28/:  
k žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
o úpravu rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1507/2017)  
 
9. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2017 po prepočítaní – 1564/2017 
 

Mestský úrad Komárno predkladá návrh na úpravu rozpočtu školských zariadení na 
rok 2017 po prepočítaní údajov o počte detí, žiakov a stravníkov k 15.9.2017 v zmysle VZN 
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č. 04/2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017. 

 
Školy a školské zariadenia na základe §7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov sú povinní oznámiť svojmu zriaďovateľovi do  22. 9. 2017 skutočné počty žiakov 
škôl k 15.09.2017 v školskom roku 2017/2018 a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných 
prostriedkov pre roky 2017 a 2018. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko KŠKŠaM: odporúčala schváliť návrh na uznesenie (pomer hlasovania: 6-0-0-0). 
Stanovisko FK: žiada preveriť platné VZN a doplniť zdroj krytia, po upresnení odporúča 
prejednať materiál na zasadnutí rady pri MZ a MZ (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: odporúča schváliť návrh na uznesenie (5-0-2-0). 
 

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 29/:  
k žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
o úpravu rozpočtu na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1508/2017)  
 

10. Návrh na zmenu rozpočtu škol. zar. na rok 2017 - 6%-né navýšenie miezd – TE 
1565/2017 
 

Prijatím Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 
vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1.9.2017 mení výška platových 
taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 6%. V zmysle memoranda o úprave 
platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme zo dňa 01.12.2016 sa zvyšuje plat nepedagogických 
zamestnancov regionálneho školstva od 01.09.2017 na úrovni 2% ich priznaných funkčných 
platov.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dohodovacieho konania 
poskytuje finančnú dotáciu na valorizáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov 
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pre zriaďovateľom len na prenesenú kompetenciu (len pre ZŠ), v roku 2017 v celkovej výške 
55.675,- eur. 

Z toho dôvodu MsÚ navrhuje upraviť výšku rozpočtu školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotáciu pre Cirkevnú spojenú školu MARIANUM na rok 
2017 z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 30/:  
k návrhu na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2017 z dôvodu zvýšenia 
platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov od 01. 
septembra 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1509/2017)  
 

11. Žiadosť o podporu environmentálnych aktivít ZŠ – TE 1566/2017 
 

V programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2017 boli schválené finančné 
prostriedky na zavedenie separovaného zberu v celkovej výške 10 tis. eur. Mestský úrad 
Komárno  predkladá žiadosť základných škôl na podporu environmentálnej výchovy na 
školách. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko KŠKŠaM: odporúčala schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko FK: nepodporila návrh na uznesenie (2-0-5-0). 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-2-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 31/:  
k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
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Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1510/2017)  
 

12. Žiadosť ZŠ Pohraničnej o dofinancovanie rekonštrukcie – TE 1567/2017 
 

Základná škola pohraničná žiada o dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych 
zariadení. Uznesením č. 1296/2017 bola schválená finančná dotácia mesta vo výške 
10.000,- eur, avšak poskytnutá dotácia nebola postačujúca na pokrytie všetkých nákladov, 
z toho dôvodu škola žiada dofinancovať rozdiel vo výške 5.650,93 eur.  
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko KŠKaM: odporúčala schváliť návrh na uznesenie – Variant č. 1 (4-1-1-0). 
Stanovisko FK: neodporúčala schváliť návrh na uznesenie – Variant č. 1 (2-0-4-1). O 
Variante č. 2 komisia nehlasovala. Komisia žiada nájsť zdroje krytia a odporúča prejednať na 
zasadnutí rady pri MZ a MZ (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť doplňujúci návrh rady pri MZ (5-0-1-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 32/:  
k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 o dofinancovanie rekonštrukcie 
– doplňujúci návrh rady pri MZ  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 15 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1511/2017)  
 

13. Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. Pohraničná 9 o spolufinancovanie Projektu 
– TE 1574/2017 
 

Základná škola Komárno, Ul. pohraničná 9 žiada o spolufinancovanie projektu 
„V základnej škole úspešnejší“. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko KŠKaM: odporúčala schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
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Stanovisko FK: odporúčala schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 33/:  
k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 o spolufinancovanie projektu 
„Úspešne v základnej škole“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1512/2017)  
 

14. Žiadosť ZŠ Rozmarínovej o refundáciu a zvýšenie dotácie na rok 2018 – TE 
1568/2017 
 

Základná škola rozmarínová žiada o refundáciu a zvýšenie finančnej dotácie 
v rozpočte na rok 2018, ďalej žiada o zmenu a navýšenie rozpočtu na rok 2017. 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko KŠKaM: žiada upresniť materiál a prejednať na zasadnutí rady pri MZ a MZ 
(bez hlasovania). 
Stanovisko FK: žiada upresniť požadovanú dotáciu a odporúča prejednať materiál na 
zasadnutí rady pri MZ a MZ (pomer hlasovania: 5-0-0-2). 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť pozmeňujúci návrh rady pri MZ (6-0-0-0). 
 
 (po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 34/:  
k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová 1 o refundáciu a zvýšenie 
finančnej dotácie v rozpočte na rok 2018 a o navýšenie rozpočtu na rok 2017 –
pozmeňujúci návrh rady pri MZ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1513/2017)  
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15. Žiadosť ZŠ Ul. Práce 24 o rekonštrukciu strojovne výukového bazénu – TE 
1587/2017 
 

Základná škola s VJM Komárno, Ul. práce 24 žiada o rekonštrukciu strojovne 
výukového bazénu. Náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené firmou Pool-tech v celkovej 
výške 7.400,- eur. Nakoľko škola z vlastných prostriedkov nevie zabezpečiť rekonštrukciu, 
žiada zriaďovateľa o poskytnutie dotácie na uvedenú investíciu. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prejednať materiál. 
Stanovisko FK: odporúča prejednať materiál na zasadnutí rady pri MZ a MZ (6-0-0-0). 
Stanovisko rady: odporúča prejednať materiál na zasadnutí MZ(5-0-1-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 35/:  
k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno 
– Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o rekonštrukciu strojovne 
výukového bazénu – VARIANT 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1514/2017)  
 

16. Návrh na zmenu uznesenia č. 1296/2017 – TE 1569/2017 
 

Mestský úrad Komárno predkladá návrh na zmenu uznesenia č. 1296/2017 z 33. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 18. mája 2017. ZŠ s VJM 
práce žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov z kapitálových na bežné výdavky vo 
výške 4.500,- eur a MsÚ navrhuje preklasifikovať 2.810,- eur z bežných na kapitálové 
výdavky po skončení verejného obstarávania na elektrický parný konvektomat s 
príslušenstvom pre ŠJ Komenského. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KŠKaM:  žiada prejednať materiál na zasadnutí rady pri MZ a MZ (bez 
hlasovania). 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: hlasovaním nezaujala stanovisko k návrhu na uznesenie (4-0-2-0). 
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 36/:  
k zmene uznesenia č. 1296/2017 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 18. mája 2017   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 19 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1515/2017)  
 

17. Vyčlenenie finančných prostriedkov na aktualizáciu koncepcie rozvoja Mesta 
Komárno v oblasti tepelnej energetiky – TE 1548/2017 
 
 V zmysle § 31, Zákona č. 657/2004 Z. z. – Zákon o tepelnej energetike, obce 
/mestá s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov sú povinné aktualizovať aspoň raz za päť 
rokov koncepciu rozvoja obce/ mesta v oblasti tepelnej energetiky. Ďalej  po prerokovaní 
mestským zastupiteľstvom sa schválená časť aktualizovanej koncepcie doplní do územno-
plánovacej dokumentácie obce. Koncepcia rozvoja Mesta Komárno v oblasti tepelnej 
energetiky mesta Komárno bola vypracovaná v roku 2006, a od vtedy nebola aktualizovaná. 
Z tohto dôvodu je nutné ju čo najskôr aktualizovať, čo zdôvodňuje vyčlenenie žiadaných 
finančných prostriedkov.    
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh uznesenia.   
Stanovisko FK:  doporučuje materiál na ďalšie rokovanie, hlasovanie (7-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: hlasovanie (4-1-0-0).  
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 37/:  
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na aktualizáciu koncepcie rozvoja 
Mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1516/2017)  
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O 16.40 hod. nariadil Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora prestávku do 17.00 hod..  
Pokračovanie o 17.02 hod. 
 
Prezentácia –  prítomných 15 poslancov. 
 
 
K bodu číslo 8 – Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže (pôvodný 
bod číslo 22) 
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai, vedúci OŠKaŠ 
 

1. Návrh na zmenu názvu a sídla CVČ Komárno – TE 1570/2017 
 

Objekt školského zariadenia na adrese Rozmarínová ul. 2, Komárno  bolo predané 
Spojenej cirkevnej škole MARIÁNUM s VJM, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno – 
uznesenie MZ č. 420/2015 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného 
dňa 08. októbra 2015. Pre Centrum voľného času boli vytvorené nové priestory 
v administratívnej budove Mestského úradu Komárno na adrese Nám. gen. Klapku 7, 945 01 
Komárno. Zriaďovateľ vykonal úpravu v interiéri aj exteriéri budovy, čím zabezpečil vhodné 
podmienky na výchovu a vzdelávanie v školskom zariadení zodpovedajúce hygienickým 
a bezpečnostným požiadavkám. Prestavba objektu bolo dokončené v apríli tohto roku, 
prevádzkový poriadok a schválenie uvedenia priestorov do prevádzky vydal RUVZ so sídlom 
v Komárne dňa 25.05.2017. 

Na základe uvedeného a v zmysle §15 ods. 4 a §18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov mesto 
Komárno ako zriaďovateľ uvedeného školského zariadenia, je povinné podať žiadosť 
MŠVVaŠ SR o zmenu názvu a sídla centra voľného času v sieti škôl a školských zariadení 
SR a zároveň upraviť zriaďovaciu listinu Centra voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno 
podľa aktuálneho stavu prevádzky uvedeného školského zariadenia. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže pri MZ zo dňa 24.10.2017: odporúča 
schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča prejednať materiál na MZ (4-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 38/:  
k návrhu na podanie žiadosti MŠVVaŠ SR o zmenu názvu a sídla Centra voľného času, 
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
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Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1517/2017)  
 

2. Návrh na inováciu Komárňanských dní a Vínneho korza – TE 1552/2017 
 
 Mestské slávnosti pod názvom Komárňanské dni sa usporadúvajú už vyše 
štvrťstoročia – od roku 1992. Od týchto čias sa  stala slávnosť pravdepodobne najväčšou a 
najočakávanejšou verejnou udalosťou v meste.   

Hodnotiaca komisia 26. ročník Komárňanských dní  však dospela k názoru,  že  je 
potrebná ich modernizácia – inovácia za pomoci nezávislých odborníkov. Na základe tohto 
návrhu MsÚ Komárno dal vypracovať fy Ambiance Boutique Event Budapest štúdiu návrh 
možností a zmien k organizovaniu a realizácii ďalších ročníkov  Komárňanských dní. Tento 
materiál obsahuje zhrnutie návrhov štúdia spolu s návrhmi hodnotiacej komisie 26. ročník 
Komárňanských dní. 
 
 Všeobecná charakteristika Komárňanských dní:    
• bezhraničnosť – podujatie sa uskutoční v rovnakom časovom horizonte ako v 

 družobnom meste Komárom (HU), 
• ustálený termín – podujatie sa koná vždy ku Dňu Komárna a Komáromu, t.j. k 26. aprílu 

a končí sa 1. mája, 
• slávnosť –oficiálny začiatok podujatia je vždy spojený so spoločným slávnostným 

zasadnutím mestských zastupiteľstiev mesta Komárno a Komárom, 
• pestrosť – organizujú sa športové, hudobné, kultúrne, zábavné podujatia pre čo 

najširšie spektrum obyvateľstva bez ohľadu na vek, 
• medzinárodnosť – na podujatí sú v každom roku prítomné delegácie družobných miest, 

prípadne vystupujúci alebo účastníci niektorých podujatí z týchto miest, 
• tradičnosť – v programovej štruktúre Komárňanských dní majú dôležité miesto 

predstavenia a podujatia s orientáciou na zachovanie tradičných hodnôt: Dni Starej 
pevnosti, Slávnosť folklóru, koncerty vážnej hudby, divadelné predstavenia atď., 

• športovosť – počas týchto dní sa uskutoční veľa športových podujatí, medzi ktorými sú 
aj podujatia s dlhou tradíciou (Beh Komárno - Komárom, Strelecká súťaž historických 
zbraní, Volejbalový turnaj junioriek V4, Olympiáda predškolákov atď.),  

• veselosť – v závere podujatia je 3 - 4 dňová séria koncertov populárnej hudby – festival 
spojený s Vínnou uličkou a gastro - stánkami, 

• otvorenosť – Mestský úrad ako hlavný koordinátor podujatia víta každú novú iniciatívu 
na spestrenie podujatia, 

• bezplatnosť – každé podujatie je pre každého diváka zdarma. 
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1. Silné stránky podujatia: 
• prevažná časť obyvateľov už očakáva a má rado predmetné podujatie, 
• veľká časť školských, športových, civilných atď. organizácií cíti nutnosť prezentovať 

sa práve počas Komárňanských dní –  stávajú sa tak priamym aktérom mestských 
osláv, 

• programová štruktúra reprezentuje široké spektrum rôznych zaujímavých voľno-
časových aktivít obyvateľstva, 

• okrem komerčných zábavných programov prezentujú sa aj umenia iných, „vážnejších“ 
žánrov – za cieľom edukácie a cibrenia vkusu obyvateľstva. 

 
2. Slabé stránky podujatia 
 

Musíme skonštatovať, že napriek dlhoročným snahám podujatie nedosahuje 
v dostatočnej miere vzájomnú interakciu medzi obyvateľmi Komárna a Komáromu, resp. 
 obyvateľmi širšieho okolia alebo obyvateľmi družobných miest: 

 
• napriek štvrťstoročnej tradícii podujatie nie je všeobecne známe v širšom regióne 

a nepriláka významný počet  návštevníkov mimo Komárna, 
• napriek obrovskému počtu ponúkaných programov vzájomná návštevnosť podujatí 

zo strany obyvateľov Komárna a Komáromu nie je významná, 
• zastúpenie družobných miest na konkrétnych programoch je zabezpečená väčšinou 

len na športových podujatiach. 

 

3. Zhrnutie  

Komárňanské dni sú súčasťou spoločenského života mesta, s veľmi silnými tradíciami 
a zvyklosťami. Neakceptovanie spomínaných tradícií a zvyklostí by pravdepodobne nemalo 
pozitívny dopad na úspech podujatia. Podobne však, ako staré byty sa dajú oživiť 
 oprášením starožitností, pomocou nových farieb, vkusnou dekoráciou alebo výmenou 
niektorých  nábytkov, aj pre Komárňanské dni by bola užitočná menšia „rekonštrukcia.“ Je 
nutné, aby podujatia viac sršali mladistvým elánom, boli označené modernými trendmi, 
novátorskými myšlienkami. 
Hlavnými nedostatkami Komárňanských dní  sú:  
 
• Reklama a marketing nezodpovedá dobe: 

  
Doteraz tok informácií, resp. reklama podujatia bola neregulovaná a necielená. Treba sa 
viac venovať zvlášť jednotlivým cieľovým skupinám, aby sme nestratili doterajších, a 
získali sme aj nových návštevníkov. Je aktuálne obnoviť aj logo podujatia a zaviesť 
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novú, usporiadanú formu programového buletinu, ktorá umožní rýchlu orientáciu pre 
všetky cieľové skupiny. Treba lepšie využiť možností sociálnych sietí a včas začať 
s reklamnou kampaňou podujatia. S vypracovaním a prevedením marketingovej 
stratégie a profesionálnej reklamnej kampane treba poveriť odborníka (resp. firmu). 

 
• Chýba koncert aspoň jedného „naozaj veľkého mena - hviezdy“ zo sveta 

populárnej hudby: 
 
Túto požiadavku je možné splniť len včasnou organizáciou, čo sa v týchto prípadoch sa 
dá úspešne realizovať min. 6 -12 mesiacov pred uskutočnením samotného podujatia. 
Samozrejme k tomu je nevyhnutné zabezpečiť aj finančné krytie väčšieho rozsahu.  

   
• Technické zázemie podujatia je v nevyhovujúcom stave: 

 
 Drevené predajné domčeky pre vinárov sú „na rozpadnutie“, ich presun a montáž je 

veľmi zdĺhavé. Bolo by potrebné zabezpečiť nové, ľahšie konštrukcie a rôzne sedacie 
súpravy pre gastro – stánky. Je dôležité aj dobudovanie  javiska Dôstojníckeho pavilónu: 
umiestnenie zadných a bočných paraván. 

 
• V ponuke absentujú nové, moderné, netradičné elementy, zaujímavé alebo vtipné 

atrakcie pre mladšie generácie: 
 

 Pri organizovaní je nutné sledovať stále sa meniacu ponuku produkcií a produktov 
a zabezpečiť prítomnosť takých atrakcií, ktoré sú zaujímavé aj pre mladých 
návštevníkov. 

  
• Organizácia podujatia je vždy v omeškaní: 

 
Organizovanie Komárňanských dní zabezpečuje Mestský úrad v spolupráci s  úspešným 
uchádzačom verejného obstarania, ktorého predmetom je:   
- reklamná kampaň podujatia,  
- komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička,“ 
- komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov,“ 
- komplexné zabezpečenie centrálneho javiska, ozvučovacej a osvetľovacej techniky 

na Klapkovom námestí, 
- komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska v Amfiteátri 

Dôstojníckeho pavilónu, 
- zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej pevnosti, 
- organizačné zabezpečenie  koncertov na centrálnom javisku na Klapkovom, 
- organizačné zabezpečenie  koncertov na „Vínnej uličke“. 
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Verejné obstarávanie sa odohráva každý rok v mesiacoch január – február. K 
uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom dochádza veľmi neskoro, keď už väčšina 
populárnych umelcov má svoj kalendár preplnený – tým pádom festivalový program 
centrálneho javiska je zostavený „ad hoc“. Na programe bolo by treba pracovať min. už 
na jeseň predchádzajúceho roka (ideálne by bolo už 1 rok vopred) aj preto, lebo 
včasným zazmluvnením interpretov je možné dosiahnuť aj výhodnejšie honoráre ako 
na poslednú chvíľu. 
 

• V programovej ponuke nie sú dostatočne zastúpené družobné mestá: 
 

Pozvaním unikátnych umelcov, záujmových skupín, gastro-predajcov, remeselníkov atď.  
z družobných miest by bol program pestrejší a zaujímavejší. Treba si však  uvedomiť, že 
aj tieto produkcie majú dosť vysoké náklady (ubytovanie, strava, pohostenie 
účinkujúcich) 

 
4. Návrhy: 

Je dôležité, aby mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, akým smerom chce pokračovať 
v organizovaní Komárňanských dní,: 

- organizuje naďalej týždenný sviatok len pre občanov mesta, 
- organizuje záverečný hudobný festival aj pre širší región. 
 

Odborná komisia v oboch prípadoch doporučuje verejné obstarávanie pre zabezpečenie 
hudobného festivalu, Vínnej uličky a Ulice remeselníkov vypísať  na min. 4 roky.  Takto 
sa zabezpečí kontinuita v stratégii zostavenia programu, vo výbere ostatných 
doplňujúcich programov a atrakcií, pri výbere predávajúcich, pri vypracovaní 
marketingového plánu a reklamnej činnosti atď. V takomto prípade by mal úspešný 
uchádzač záujem aj o spoluprácu pri zabezpečovaní vhodného technického zázemia 
podujatia. K tomuto kroku je potrebné schváliť mestským zastupiteľstvom vyčlenenie 
finančných prostriedkov vopred na 4 roky. Ak chce mesto zachovať úroveň a kvalitu 
hudobného festivalu, v súčasnosti vyčlenené financie vo výške 30.000,- eur/1 rok sú 
nepostačujúce – treba ich zvýšiť aspoň na 50.000,- eur/1 rok.  
Objavili sa aj  názory, že ak chceme organizovať naozaj veľkolepý hudobný festival bolo 
by potrebné vopred vyčleniť 500.000,- eur/ na štyri roky v členení: 

 
- 1. rok: 200.000,- eur (z toho 100.000,- eur na zabezpečenie nových elementov 

technického zázemia),  
-   2.,3. a 4. rok: 100.000,- eur/rok. 

  
Táto suma znamená výdavok pre mesto vo výške cca. 14,70 eur/1 obyvateľ/4 roky, t.j. 
3,675 eur/1obyvateľ/1rok. 
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Tieto náklady sa dajú znížiť: 
 
• formou sponzorstva: 

- získanie veľkého sponzora je však determinované  veľkou návštevnosťou programov 
– návštevnosť závisí od úspešnosti programov – úspešnosť závisí od interpreta – 
úspešní interpreti vyžadujú adekvátne honoráre,  

- získanie „domácich“ sponzorov doteraz nebolo veľmi úspešné – bolo by potrebné 
nájsť vyhovujúce riešenie pre všetky zainteresované strany,   
 

• vyberaním vstupného: 
a) symbolické vstupné: 
- na každý večer v centre mesta 1,00 eur (alebo viac), 
- na 1 večer v centre mesta 1,00 eur (alebo viac), na 2 večery v centre 1,50 eur (alebo 

viac), na tri večery 2,00 eur (alebo viac), na štyri večery 2,50 eur (alebo viac),  
b) veľký záverečný koncert by sa usporiadal v Starej pevnosti za vstupné vo výške 

10,00 - 50,00 eur – v závislosti od honorára pre vystupujúceho. 
 
Hore uvedené návrhy sa takisto týkajú aj organizovania Vínneho korza, ktorého rozpočet 
bolo by treba zvýšiť takisto o 50-100% (z 10.000,-eur na 15-20.000,- eur) a vypísať verejnú 
súťaž na 4 roky. 
 
Poznámka: Na usporiadanie zábavných festivalov žiadne granty alebo fondy neprispievajú. 
 
5. Plány do budúcnosti: 

 
 Môžeme konštatovať, že v prípade priaznivého počasia a usporiadania koncertu 

všeobecne známych a úspešných interpretov počas záverečného hudobného festivalu 
Komárňanských dní je centrum mesta využité na 100%. V budúcnosti plánujeme zväčšiť 
plochu pred centrálnym javiskom posunutím javiska smerom k Parku Anglia. Ak má 
mesto záujem o organizovanie naozaj veľkolepého podujatia – hudobného alebo iného 
(napr. multikultúrneho – alternatívneho) festivalu, je potrebné nájsť na to iný priestor 
a čas. Je jednoznačné, že z bezpečnostného a organizačného hľadiska centrum mesta 
nevyhovuje na usporiadanie masového podujatia. Veľmi zaujímavým a jedinečným 
priestorom je Ústredná pevnosť – tu však treba vybudovať aspoň nevyhnutné 
bezpečnostné konštrukcie, k čomu treba spolupracovať so špecializovanými odborníkmi. 
V priestoroch pevnosti by sa dala vyriešiť aj otázka ubytovania návštevníkov, 
prichádzajúcich z väčšej vzdialenosti (v stanoch, neskôr aj napr. v obnovených 
priestoroch pevnosti) – veď ubytovacie kapacity v meste nie sú dimenzované na takéto 
akcie. Tieto aktivity taktiež vyžadujú značné investície. 
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Odborníčky z fy Ambiance Boutique Event Budapest odporúčajú na zváženie možnosti 
organizovania festivalov s jednou tematikou: 

 
1. Veľký festival operetnej muziky a muzikálu Franca Lehára, 
2. Festival rôznych netradičných (extrémnych) športov. 

 
Usporiadaním takýchto podujatí sa mesto môže dostať na mapu zaujímavých, 

mladistvých, vitálnych miest, čo v konečnom dôsledku určite prispeje aj k zvýšeniu počtu 
návštevníkov a turistov, a v neposlednom rade sa rozšíria možnosti kultúrneho vyžitia 
obyvateľstva mesta. 
 
Stanovisko Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch: komisia odporúčala 
schváliť 1. variantu návrhu na uznesenie pre 27. ročník Komárňanských dní s dotáciou vo 
výške 45 tis. eur (7-0-0-0). Komisia nerokovala o inovácií Vínneho korza. 
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže: odporúčala schváliť 1. variantu návrhu 
na uznesenie pre 27. ročník Komárňanských dní s dotáciou vo výške 45 tis. eur (4-1-1-0). 
Komisia odporúčala schváliť 1. variantu návrhu na uznesenie pre 11. ročník Vínneho korza 
s dotáciou vo výške 15 tis. eur (4-1-1-0). 
Stanovisko FK: prítomní členovia komisie sa zdržali hlasovania (0-0-5-0). 
Stanovisko rady: doporučuje MZ prerokovať predložený materiál (4-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 39/:  
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte Mesta 
Komárno na rok 2018 na zabezpečenie 27. ročník Komárňanských dní - VARIANT 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 9 
Proti: 2 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1518/2017)  
 
Výsledok hlasovania č. 40/:  
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte Mesta 
Komárno na rok 2018 na zabezpečenie 11. ročník Vínneho korza – VARIANT 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 118 
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Za: 7 
Proti: 3 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1519/2017)  
 
Výsledok hlasovania č. 41/:  
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte Mesta 
Komárno na rok 2018,2019,2020,2021 na zabezpečenie 11.,12.,13. a 14. ročník Vínneho 
korza – VARIANT 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 0 
Proti: 8 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1520/2017)  
 
 
K bodu číslo 9 – Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: 
(pôvodný bod číslo 5) 
Predkladateľ:  
 

1. Pro Castello Comaromiensi n.o. – TE  1575/2017 
 

Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „Grafická príprava a tlač 
publikácie Vyobrazenie komárňanskej pevnosti zo 16. Až 19. storočia na medirytinách, 
perokresbách a maľbách““ je v súlade s účelmi VZN č. 11/2015 a navrhujú prispieť na projekt 
s finančnou čiastkou vo výške 2.000,- eur.  

 
Stanovisko komisie: doporučuje MZ schváliť poskytnutie FP vo výške 2.000,- eur (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: schvaľuje prerokovanie materiálu v MZ (4-0-0-1). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 42/:  
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno - VARIANT 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
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Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1521/2017)  
 

2. Občianske združenie Villa Camarum - TE 1573/2017 
 

Prítomní členovia komisie vyjadrili si svoj názor, že projekt „IV. Naše Vianoce – IV. 
A mi karácsonyuk“ je v súlade s účelmi VZN č. 11/2015 a navrhujú prispieť na projekt 
s finančnou čiastkou vo výške 2.000,- eur.  

 
Stanovisko komisie: doporučuje MZ schváliť poskytnutie FP vo výške 2.000,- eur (7-0-0-0). 
Stanovisko rady: schvaľuje prerokovanie materiálu v MZ (4-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 43/:  
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno - VARIANT 1 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1522/2017)  
 
 
K bodu číslo 10 – Návrh na refinancovanie úverov a dlhdobého záväzku - KOMVaK a.s. 
– TE 1539/2017 (pôvodný bod číslo 6) 
Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman, riaditeľ spoločnosti 
 

Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK a.s. predkladá do MZ 
návrh na refinancovanie úverov KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ako 
aj dlhodobého záväzku voči firme HASS, s.r.o. Zlaté Moravce. Spoločnosť KOMVaK, a.s. 
oslovila listom zo dňa 26.07.2017 - 6 bankových inštitúcií na refinancovanie úverov 
a dlhodobého záväzku. Po dôkladnom zvážení predložených podmienok členovia 
predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. navrhli uzatvorenie zmluvy so Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. Bratislava ako najvýhodnejšej ponuky. 
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Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie a predložiť rozpis 
zabezpečovacieho nástroja úveru na najbližšie zasadnutie MZ v Komárne. 
Stanovisko FK: doporučuje prijať návrh na uznesenie (6-0-3-0).  
Stanovisko rady: doporučuje prijať návrh na uznesenie (5-0-1-0). 
Požiadavka rady: 1/ prepočet úspor v súvislosti s refinancovaním úverov, 
2/ Dohoda o dlhodobom záväzku so spoločnosťou HASS, s.r.o. Zlaté Moravce, 
3/ Cenové ponuky ostatných bánk predložených v rámci verejného obstarávania „zákazky 
refinancovania úverov a dlhodobého záväzku spoločnosti„. 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 44/:  
k refinancovaniu existujúcich úverov a dlhodobého záväzku spoločnosti KOMVaK – 
odárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno,                                                                  
IČO: 36 537 870 - VARIANT 2 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1523/2017)  
 
 
K bodu číslo 11 – Návrh na zmenu rozpočtu COMORRA SERVIS – TE 1540/2017 
(pôvodný bod číslo 7) 
Predkladateľ: Ing. Tomáš Nagy, riaditeľ spoločnosti 
 

Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predkladá návrh na zmenu  
rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2017 – pridelenie účelovej dotácie vo výške 60 tis. eur 
na rekonštrukciu podlahového kúrenia v krytej plavárni na schválenie v MZ. Komisia však 
navrhla pridelenie účelovej dotácie vo výške 40 tis. eur. 
 
Stanovisko úradu: prepočítať a určiť aktuálnu výšku poskytnutej dotácie, t.j. požiadavku 
znížiť o príjem z predaja parkovacích automatov v správe príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS, resp. určiť výšku vlastných príjmov, ktorými bude znížená aktuálna 
požiadavka organizácie. 
Požiadavka FK: na rokovanie rady predložiť zdroje financovania dotácie na základe 
spoločného jednania riaditeľa COMORRA SERVIS a mestského úradu. Hlasovanie FK o 
ďalšom postupe materiálu na jednanie (9-0-0-0). 
Stanovisko rady: doporučuje prijať návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
B. Szabó – ...... komisia nevidela tento návrh na uznesenie. Nakoľko prebieha rekonštrukcia 
bazéna, komisia navrhla, aby bola zároveň riešená aj rekonštrukcia podlahového kúrenia. 
Preto navrhujem v uznesení v bode A/ schvaľuje v bode 2 dopísať, že zmenu 
kapitálového rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zvýšenie 
kapitálových výdavkov na rekonštrukciu podlahového kúrenia v krytej plavárni na rok 
2017.....  
 
Výsledok hlasovania č. 45/:  
k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2017 príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS                             
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758 + PN Ing. Béla Szabó 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1524/2017)  
 
 
K bodu číslo 12 –  Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach (pôvodný bod číslo 7) 
Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró, vedúca SaSO 
 

1. Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Komárno, so sídlom, Námestie 
Kossutha 3 945 01 Komárno a Zriaďovacej listiny Denného centra Komárno so sídlom, 
Námestie Kossutha 3 945 01 Komárno – TE 1523/2017 
 

Zmena Mestského Klubu dôchodcov Komárno na Denné centrum Komárno, so 
sídlom Námestie Kossutha 3, 945 01  Komárno je potrebná v zmysle zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súvislosti s § 56 sa v 
dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V 
dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
Mesto Komárno má záujem podporiť aktivity seniorov a prispieť tak k ich sebarealizácii, 
podporovať voľno časové aktivity seniorov, záujmovú a kultúrnu činnosť ako aj reprezentáciu 
mesta Komárno. Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na 
základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok na základe Zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb.o živnostenskom 
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podnikaní v znení neskorších predpisov z toho dôvodu je potrebné zriadiť Denné centrum 
Komárno Námestie Kossutha 3 ,945 01  Komárno a schváliť Zriaďovaciu listinu pre Denné 
centrum Komárno so sídlom, Námestie Kossutha 3, 945 01  Komárno. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje  schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: navrhuje schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 46/:  
zriadenia Denného centra Komárno so sídlom Námestie Kossutha 3 
945 01  Komárno a  Zriaďovacej listiny Denné centrum Komárno so sídlom, Námestie 
Kossutha 3 945 01  Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1525/2017)  
 

2. Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Nová Stráž so sídlom, Vnútorná 26/14 
945 01 Komárno, časť- Nová Stráž a Zriaďovacej listiny Denného centra Nová Stráž so 
sídlom, Vnútorná 26/14 945 01 Komárno, časť - Nová Stráž – TE 1524/2017 

 
Zmena Mestského Klubu dôchodcov Nová Stráž na Denné centrum Nová  Stráž so 

sídlom, Vnútorná 26/14 945 01 Komárno, časť- Nová Stráž je potrebná v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súvislosti s 
§ 56 sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V 
dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
Mesto Komárno má záujem podporiť aktivity seniorov a prispieť tak k ich sebarealizácii, 
podporovať voľno časové aktivity seniorov, záujmovú a kultúrnu činnosť ako aj reprezentáciu 
mesta Komárno. Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na 
základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok na základe Zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov z toho dôvodu je potrebné zriadiť Denné centrum 
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Nová Stráž a schváliť Zriaďovaciu listinu pre Denné centrum Nová Stráž so sídlom ,Vnútorná 
26/14 945 01 Komárno, časť- Nová Stráž. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje  schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: navrhuje schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 47/:  
zriadenia Denného centra Nová Stráž so sídlom, Vnútorná 26/14 945 01 Komárno,  
časť – Nová Stráž a Zriaďovacej listiny Denné centrum Nová Stráž so sídlom,   
Vnútorná 26/14 945 01 Komárno časť – Nová Stráž 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1526/2017)  
 

3. Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Kava so sídlom, Hlavná ul.36, 945 01 
Komárno časť- Kava a Zriaďovacej listiny Denného centra Kava so sídlom, Hlavná ul.36, 945 
01 Komárno časť - Kava – TE 1525/2017 
 

Zmena Mestského Klubu dôchodcov Kava na Denné centrum Kava so sídlom, 
Hlavná ul.36 945 01 Komárno časť - Kava  je potrebná v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súvislosti s § 56 sa v 
dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.  V 
dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
Mesto Komárno má záujem podporiť aktivity seniorov a prispieť tak k ich sebarealizácii, 
podporovať voľno časové aktivity seniorov, záujmovú a kultúrnu činnosť ako aj reprezentáciu 
mesta Komárno. Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na 
základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok na základe Zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov z toho dôvodu je potrebné zriadiť Denné centrum 
Kava Hlavná ul.36 945 01 Komárno časť- Kava a schváliť Zriaďovaciu listinu pre Denné 
centrum Kava ,so sídlom Hlavná ul.36 945 01 Komárno časť - Kava. 
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Stanovisko úradu: navrhuje  schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: navrhuje schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh (5-0-0-1). 
 
 (po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 48/:  
zriadenia Denného centra Kava so sídlom, Hlavná ul. 36 , 945 01 Komárno, časť Kava a  
Zriaďovacej listiny Denné centrum Kava so sídlom, Hlavná ul. 36, 945 01 Komárno, 
časť Kava 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1527/2017)  
 

4. Návrh na schválenie zriadenia Komunitného centra Veľký Harčáš so sídlom Veľký 
Harčáš č.114, 945 01 Komárno a Zriaďovacej listiny Komunitného centra Veľký Harčáš, so 
sídlom Veľký Harčáš č. 114, 945 01 Komárno – TE 1526/2017 
 

Mesto Komárno koncom roka 2015 získalo dotáciu cez Ministerstvo vnútra SR – 
Kancelária vládneho splnomocnenca pre Rómsku komunitu na vybudovanie Komunitného 
centra Veľký Harčáš v sume 11.800,- eur. Po úspešnej realizácii  verejného obstarávania, 
víťazná firma KORREKT spol. s r.o. začala v mesiaci máj 2016 realizáciu stavby – 
Komunitného centra vo Veľkom Harčáši. V mesiaci september boli dodané mestu Komárno 
kontajnery, ktoré dávajú domov Komunitnému centru ako komplexu. Hlavnou činnosťou 
Komunitného centra je poradenstvo, vzdelávanie obyvateľov vrátane doučovania 
školopovinných detí, osveta, programy zamerané na sociálne začleňovanie detí a mládeže 
v rámci včasnej intervencie a osvojovanie si základných spoločenských návykov. Podpora 
eliminácie sociálno – patologických javov, vykonávanie osvetovej činnosti zameranej na 
elimináciu zlých životných návykov komunity, predchádzanie vzniku krízových situácií. 
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do 
registra, ktorý vedie vyšší územný celok na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov z toho dôvodu je potrebné zriadiť Komunitné centrum Veľký Harčáš so 
sídlom Veľký Harčáš č.114, 945 01 Komárno 114, 945 01 Komárno a schváliť Zriaďovaciu 
listinu pre Komunitné centrum Veľký Harčáš so sídlom Veľký Harčáš č. 114, 945 01 
Komárno  114 , 94501 Komárno. 
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Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: navrhuje schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-1). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
M. Keszegh – ..... názov mohol byť vypísaný aj v maďarskom jazyku, keď to už bude 
figurovať v zriaďovacej listine. Teraz nie, ale navrhujem to premyslieť a v budúcnosti to 
urobiť takouto formou..... 
 
Výsledok hlasovania č. 49/:  
zriadenia Komunitného centra Veľký Harčáš so sídlom Veľký Harčáš č. 114, 945 01 
Komárno, a Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Veľký Harčáš so sídlom Veľký 
Harčáš č.114 , 94501 Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 16 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1528/2017)  
 

5. Návrh na schválenie zriadenia Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta 
Komárno a Zriaďovacej listiny Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta Komárno 
– TE 1527/2017 
 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe 
v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, 
závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné 
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb 
alebo ak  sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, pre zotrvávanie v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 
Mesto Komárno prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka vykonáva terénnu 
sociálnu službu krízovej intervencie, nakoľko na území mesta Komárno  sa za posledných 
niekoľko rokov začal prejavovať stále vypuklejší problém segregovaných skupín. Cieľom 
terénnej sociálnej služby krízovej intervencie je, aby sa  na území Mesta Komárno 
prostredníctvom tejto sociálnej služby podarilo zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovania 
sociálnych služieb pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, zlepšenie dochádzky žiakov 
základných škôl poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciách. Poskytovateľ 
sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý 
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vedie vyšší územný celok na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov z toho dôvodu je potrebné zriadiť Terénnu  sociálnu službu krízovej intervencie 
Mesta Komárno a schváliť Zriaďovaciu listinu pre Terénnu  sociálnu službu krízovej 
intervencie Mesta Komárno  . 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: navrhuje schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: navrhuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 50/:  
k zriadeniu Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta Komárno a  
Zriaďovacej listiny Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta  Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1529/2017)  
 
 
K bodu číslo 13 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach – TE 1529/2017 (pôvodný bod 
číslo 9) 
Predkladateľ:  
 

2. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2017 (doplnený)  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  uznesením č. 1181/2017 zo dňa 09. marca 2017 
a následne uznesením č. 1285/2017 zo dňa 18. mája 2017 a uznesením č. 1391/2017 zo 
dňa 28. septembra 2017 schválilo aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu  
a Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2017. Mesto Komárno toho času 
disponuje ďalšími voľnými bytmi na pridelenie, ktoré v budúcom období treba obsadzovať 
nájomníkmi je potrebné zoznam  aktualizovať o nové žiadosti - ktoré splnili podmienky 
zaradenia v zmysle § 3 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov  vo  
vlastníctve  Mesta  Komárno v znení neskorších predpisov - nakoľko všetkým žiadateľom zo 
schválených zoznamov, ktorí vyhovujú kritériám pre pridelenie bytov  s určitým štandardom 
už na predošlých zasadnutiach MZ bolo schválené  pridelenie bytu.  V zmysle  § 3 ods. 3  cit. 
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VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu  schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne.  
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11. 2017: odporúča schváliť návrh  (5-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 51/:  
k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a Zoznamu žiadateľov 
o prenájom bytu v DOU 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1530/2017)  
 

3. Žiadosť o výmenu bytu - Garai Jozef – TE 1533/2017 
 
Žiadosť o výmenu bytu v DOU na nižšie poschodie 
 

Meno žiadateľa: Jozef Garai  
    Narodený: 
    Trvalý pobyt: Gazdovská ul. 8/30, 945 01 Komárno 
 

Žiadateľ má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme predmetného bytu s Mestom 
Komárno od 27.12.2016. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu (lekárske potvrdenie 
priložené) žiada o výmenu bytu z 3. poschodia na nižšie, 1. poschodie po nebohej p. 
Farkasovej. Nájomca podľa vyjadrenia v byte na adrese Gazdovská ul. 8/30 na vlastné 
náklady previedol kompletnú rekonštrukciu bytu. V prípade pridelenia bytu na Gazdovskej ul. 
8/24 opravy a rekonštrukciu bytu vykoná na vlastné náklady. 
Žiadateľ nemá voči Mestu Komárno nedoplatky, má uhradené nájomné a služby spojené 
s užívaním bytu. 
 
Stanovisko úradu: odporúča schváliť výmenu bytu, t.j. prideliť byt na adrese Gazdovská ul. 
8/24, KN, nakoľko vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Komárno č. 6/2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno je možné uzatvoriť zmluvu o nájme bytu, 
keď nájomca požiada o výmenu bytu na nižšie poschodie 
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Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča schváliť návrh na uznesenie; t.j.  
prideliť byt na adrese Gazdovská ul. 8/24, s tým že nájomný byt na adrese Gazdovská ul. 
8/30 odovzdá mestu a v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a ďalej žiada 
úrad vypracovať návrh na uznesenie (8-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (6-0-0-1).  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 52/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1531/2017)  
 

4. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Szencziová Eva – TE 1579/2017  
 

Meno žiadateľa: Eva Szencziová 

    Narodená: 
              Trvalý pobyt: Meštianska 18/2, 945 01 Komárno 
                                              Skutočný pobyt : podnájom 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2017 
     b/ min. 3 roky pobyt v Komárne  áno  
     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v podnájme  
 

           Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 (žiadateľ). Žiadateľka nemá voči mestu 

nedoplatky. Spĺňa podmienky § 10 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno.    
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (6-0-0-1). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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Výsledok hlasovania č. 53/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1532/2017)  
 

5. Žiadosť o prenájom bytu – Štefan Šiška – TE 1580/2017 
 

Meno žiadateľa: Štefan Šiška    
Narodený:  
Trvalý pobyt: Družstevná ul. 2584/1, 945 01 Komárno 
Skutočný pobyt: bezdomovec 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2017 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby u známych 

 
 Počet spoločne posudzovaných osôb: 2 (žiadateľ + dcéra). Žiadatelia nemajú voči 
mestu nedoplatky. Spĺňajú podmienky § 5 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní 
bytov vo vlastníctve Mesta Komárno. Spĺňajú podmienky  MVaRR SR. 

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča prideliť byt vzhľadom na maloletú 
dcéru, ktorú vychováva sám a ďalej žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie (8-0-0-0).  
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (6-0-0-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 54/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
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Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1533/2017)  
 

6. Žiadosť o prenájom bytu - Világosiová Silvia – TE 1581/2017 
 

Meno žiadateľa: Silvia Világosiová    
Narodená:  
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 
Skutočný pobyt: Ul. E. B. Lukáča 13/8, 945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2017 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby útulok 

 
           Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 (žiadateľ). Žiadateľka nemá voči mestu 
nedoplatky. Spĺňajú podmienky § 5 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní bytov vo  
vlastníctve Mesta Komárno. Spĺňajú podmienky  MVaRR SR. 

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča prideliť byt vzhľadom na maloletú 
dcéru, ktorú vychováva sám a ďalej žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie (8-0-0-0).  
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (5-0-1-1). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 55/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1534/2017)  
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7. Žiadosť o prenájom bytu - Krizsanová Anita – TE 1534/2017 
 

Meno žiadateľa: Anita Krizsanová    
Narodená:  
Trvalý pobyt: Zváračská ul. 20/19, 945010 Komárno  

 

     a/     dátum podania žiadosti 2017 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby u rodičov 
 

           Počet spoločne posudzovaných osôb: 3 (žiadateľ + druh + syn). Žiadatelia  nemajú 
voči mestu nedoplatky. Spĺňajú podmienky § 5 VZN č. 6/2011 Mesta Komárno o prenajímaní 
bytov vo  vlastníctve Mesta Komárno. Spĺňajú podmienky  MVaRR SR. 

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (6-0-0-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 56/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1535/2017)  
 

8. Žiadosť o prenájom bytu - Stojková Eva A Stojka Jozef – TE 1535/2017 
 

Meno žiadateľov: Eva Stojková a Jozef Stojka 
Narodení:  
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno a 946 01 Kameničná 
Kmeňové č. žiadosti: 59546/41332/RSB/2017 
Počet osôb: 2 (žiadateľka + manžel) 
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Žiadatelia nemajú voči mestu nedoplatky. Spĺňa podmienky § 6 VZN č. 6/2011 Mesta 
Komárno o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov. 
Spĺňajú podmienky  MVaRR SR. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 23.10.2017: odporúča schváliť návrh (8-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča schváliť návrh  na uznesenie (5-0-1-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 57/:  
k návrhu na prenájom mestského bytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1536/2017)  
 
 
K bodu číslo 14 –  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie – TE 1589/2017 (pôvodný bod číslo 11) 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 58/:  
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 02.11.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1537/2017)  
 
 
K bodu číslo 15 – Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií – TE 
1544/2017 (pôvodný bod číslo 13) 
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR 
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Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých 
a pripravovaných investičných akcií k 05.10.2017“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.  

 
Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu 

s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.  
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KRM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-1-0). 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-3-0). 
Stanovisko rady: doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-3-0). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 59/:  
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1538/2017)  
 
 
K bodu číslo 16 – Informatívna správa o verejnom obstarávaní – TE 1545/2017 
(pôvodný bod číslo 14) 
Predkladateľ:  
 

Na základe uznesenia číslo 588/2012 bod D/ zo dňa 29. marca 2012 Mestský úrad 
Komárno, Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania vypracoval informatívnu správu 
verejných obstarávaní, ktoré boli vykonané v období od 01.07.2017 do 30.09.2017. 
 
Stanovisko úradu: odporúča prijať návrh na uznesenie. 
Stanovisko KRM: odporúča prijať návrh na uznesenie (8-0-1-0). 
Stanovisko FK: odporúča prijať návrh na uznesenie (5-0-4-0). 
Stanovisko rady pri MZ: (4-0-2-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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Výsledok hlasovania č. 60/:  
k informatívnej správe o verejnom obstarávaní 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1539/2017)  
 
 
K bodu číslo 17 – Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno – TE 
1547/2017 (pôvodný bod číslo 15) 
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 

Dňa 25.09.2017 primátorovi Mesta Komárno bol doručený list Okresného súdu 
Komárno č. 1 SprO/95/2017 zo dňa 22.09.2017, ktorým predseda súdu v súlade s § 140  
zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z. z.) požiadal  Mesto Komárno 
o vykonanie volieb 12 (dvanástich) prísediacich pre Okresný súd  Komárno pre ďalšie 
volebné obdobie, nakoľko pri posledných voľbách boli zvolení prísediaci, ktorých volebné 
obdobie sa dňa 28.02.2018 končí.  

 
Funkcia prísediaceho podľa citovaného zákona je verejnou funkciou. V zmysle § 74 

ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o  súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisoch predseda Okresného súdu Komárno určil prísediacich, 
ktorých treba zvoliť celkom v počte 2 (dva). V zmysle § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. 
prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.  
 

Predpoklady na voľbu prísediaceho sú stanovené v ust. § 139 ods. 1 a 2 zákona 
č. 385/2000 Z. z. nasledovne:  

 
1. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: 

 
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude 

riadne vykonávať, 
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 
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2.  Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1) písm. b) až e) a podmienku 
štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas  trvania funkcie 
prísediaceho. 

 
V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné 

zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu  z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý 
pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu 
príslušného súdu.  

 
Navrhovaní kandidáti za prísediaceho spĺňajú vyššie uvedené predpoklady a súčasne 

súhlasia svojou voľbou k Okresnému súdu Komárno. Mesto Komárno listom č. 
58827/PO/2017 zo dňa 06.10.2017 zaslalo predsedovi súdu menný zoznam navrhovaných 
kandidátov na voľbu prísediaceho spolu so žiadosťou o vyjadrenie sa. Vyjadrenie predsedu 
súdu tvorí prílohu tohto materiálu. 
 

po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 61/:  
k Návrhu na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1540/2017)  
 
 
K bodu číslo 18 – Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o. – TE 1591/2017 
(pôvodný bod číslo 16) 
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 

Mesto Komárno je jediným spoločníkom spoločnosti CALOR, s.r.o. so sídlom 
Športová 1, 945 01 Komárno.  Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných 
otázkach života obce a je mu okrem iného vyhradené aj zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 
a kontrolných orgánov. V zmysle § 139 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) členov dozornej rady volí 
valné zhromaždenie. Podľa článku VI. bod 6.4 písm. g) Spoločenskej zmluvy do výlučnej 
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pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie 
o odmeňovaní konateľov spoločnosti  a členov dozornej rady v prípade jej ustanovenia. 
Vzhľadom k tomu, že Mesto Komárno je jediným spoločníkom spoločnosti CALOR, s.r.o., 
vykonáva  pôsobnosť valného zhromaždenia Mesto Komárno, zastúpené primátorom mesta 
ako štatutárnym zástupcom mesta. 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 62/:  
k personálnym zmenám v spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1541/2017)  
 
 
K bodu číslo 19 – Návrh na zvolenie nového člena Finančnej komisie pri MZ Komárno   
– TE 1584/2017 (pôvodný bod číslo 17) 
Predkladateľ: Ing. Béla Szabó, predseda FK 
 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1325/2017 zo dňa 
28.06.2015 bol schválený návrh na odvolanie Ing. Imricha Dubánya na základe jeho žiadosti 
z funkcie člena Finančnej komisie ku dňu 30.06.2017 z dôvodu predčasného odchodu do 
dôchodku. Na uvoľnené miesto člena Finančnej komisie tretia osoba nebola zvolená. V 
zmysle § 2 bod 3. Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne zo 
dňa 25.01.2007 Mestské zastupiteľstvo volí predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisií 
a vymedzuje im úlohy. Na základe rozhodnutia komisie, predseda finančnej komisie Ing. 
Béla Szabó navrhuje za nového člena Finančnej komisie opätovne zvoliť Ing. Imricha 
Dubánya.  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
Výsledok hlasovania č. 63/:  
k  návrhu na zvolenie nového člena Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve  
v Komárne 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
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Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1542/2017)  
 
L. Stubendek – ..... vážené zastupiteľstvo, blížime sa k 20.00 hodine. V zmysle § 4, bod č. 5 
rokovacieho poriadku prerušujem dnešné zasadnutie. Na pokračovanie zasadnutia 
navrhujem termín o týždeň, 23. novembra 2017 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. Prosím 
hlasujme o termíne pokračovania zasadnutia MZ, či vyhovuje...  
 
Výsledok hlasovania č. 64/:  
k prerušeniu 1. pokračovania 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – 
pokračovanie 23.11.2017 (štvrtok) o 13.00 hod.     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 7 
Proti: 3 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý (uznesenie č. 1543/2017) 
 
L. Stubendek – ..... návrh nie je prijatý. Tak na pokračovanie zasadnutia navrhujem ďalší 
termín a to 23. november 2017 (štvrtok) so začiatkom o 14.00 hod. Prosím hlasujme 
o termíne pokračovania zasadnutia MZ, či ten termín vyhovuje...  
 
Výsledok hlasovania č. 65/:  
k prerušeniu 1. pokračovania 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne – 
pokračovanie 23.11.2017 (štvrtok) o 14.00 hod.     
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 9 
Proti: 3 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (uznesenie č. 1544/2017) 
 
L. Stubendek – ..... prerušujem zasadnutie. V zasadnutí mestského zastupiteľstva 
pokračujeme 23. novembra 2017 so začiatkom od 14.00 hod.. Ďakujem všetkým za 
príspevky, a prajem všetkým príjemný večer. 
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Ing. László Stubendek, primátor mesta na základe prijatého uznesenia č. 1544/2017 
o 19.47 hod. ukončil 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne – 1. 
pokračovanie z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 
15. novembra 2017.  
 
 
 
V Komárne, 15. novembra  2017 
 
 
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

   Mgr. Tomáš Fekete                    Ing. László Stubendek 
       prednosta MsÚ                      primátor mesta 
                    

 
 
 
 
 

Overovatelia 
 

 
 
 
Ing. Konštantín Glič  ....................................................................................... 

 
 
  
Mgr. György Batta  ....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Z Á P I S N I C A 
 

z 2. pokračovania 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného  
dňa 23. novembra 2017  

 
 

2. pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne  
o 14.16 hod. otvoril a viedol 

 
Mgr. Béla Keszegh,  zástupca primátora Mesta Komárno 

(poverený primátorom mesta – poverenie tvorí prílohu tejto zápisnice) 
 

za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov 
tlače a ostatných prítomných. 

 
B. Kesegh – ..... vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. Pán primátor sa na 
začiatku zasadnutia nebude vedieť zúčastniť vzhľadom na mimoriadne rodinné udalosti, 
možno sa pridruží neskôr. Myslím si, že každý počul o tom a dozaista viete, že zomrel 
známy Komárňanský herec Gejza Benkő, a meškanie pána primátora je práve v spojitosti 
s touto smutnou udalosťou. Myslím si, že sme mohli byť naňho hrdý oprávnene. Môžeme ho 
považovať za obyvateľa Komárna, ktorý naše mesto naozaj zastupoval. Predtým ako 
začneme s rokovaním by som chcel požiadať, aby sme mu dali hold a uctili si jeho pamiatku 
minútou ticha.  
 
(1 minúta ticha na pamiatku zosnulého) 
 
B. Kesegh – ..... ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní. V zmysle 
uznesenia č. 1544/2017 z rokovania 1. pokračovania 36. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na 
dnešný deň t.j. 23. november 2017 (štvrtok) so začiatkom o 14.00 hod. Budeme pokračovať 
v zmysle schváleného programu rokovania.  
 
Neprítomní – Ospravedlnení:  Dávid Kovács, JUDr. Éva Hortai, Mgr. Ondrej Gajdáč, Mgr. 
Miklós Csintalan a Ing. Zoltán Bujna. Neskorší príchod ohlásili: Mgr. Károly Less, MUDr. 
Tibor Bastrnák. 
 
Ďalší prítomní:  - prednosta úradu, 

- vedúci odborov a oddelení MsÚ, 
- pozvaní zástupcovia tlače, 
- pozvaní vedúci mestských organizácií 
- pozvaní zástupcovia školských zariadení.. 
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Viceprimátor Mgr. Béla Keszegh vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa 
pri otvorení rokovania prezentovali: 17. Viceprimátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ 
je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovateľka zápisnice: Zsuzsanna Molnár.  
 
Overovatelia zápisnice (schválený 15.11.2017):        -     Ing. Konštantín Glič, 

- Mgr. György Batta. 
 
 
K bodu číslo 20 - Návrh VZN mesta Komárno č. ....../2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby 
a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno v znení VZN č. 28/2015 – TE 1522/2017 (pôvodný bod číslo 18) 
Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona NR SR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom číslo 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme utvárania podmienok rozvoja 
oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území 
mesta Komárno schválilo dňa 25.06.2015 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Komárno č. 
12/2015, ktoré bolo novelizované VZN č. 28/2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky priznania finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na 
území mesta Komárno. Mesto Komárno v rozpočte na rok 2017 opätovne vyhradilo 10 tis. 
eur na financovanie takýchto žiadostí.  

Na základe VZN č.12/2015 bola zverejnená aj výzva na webovej stránke Mesta 
Komárno na predkladanie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov. Praktické skúsenosti 
pri priznaní finančnej dotácie si vynútili opätovné zmeny a upresnenia, ktorými sa mení 
a dopĺňa VZN. Navrhuje sa znížiť výšku poskytnutej dotácie zo sumy 2.000,- eur na 1.500,- 
eur. Taktiež sa navrhuje zmeniť termín podania žiadostí o finančné dotácie z 30. septembra 
na 15. mája z dôvodu, že žiadosti podané do konca septembra boli na Mestskom 
zastupiteľstve schválené niekedy až v mesiaci november a realizácie projektov kvôli 
poveternostným podmienkam boli sťažené. Medzičasom došlo k zmene adresy podateľne 
MsÚ.  

Ďalej sa navrhuje spresniť interval vyúčtovania dotácie s tým, že poskytnutú finančnú 
dotáciu bude potrebné vyúčtovať do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia projektu resp. 
splnenia účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, projekty realizované v mesiacoch 
november a december najneskôr do 31.12. príslušného roka. V Prílohe č. 1 – Žiadosť 
o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 medzi povinné prílohy k žiadosti sa 
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doplnilo čestné prehlásenie žiadateľa, že na pripravovaný projekt neboli, nie sú a ani 
v budúcnosti nebudú žiadané resp. poskytnuté žiadne iné finančné prostriedky z verejných 
zdrojov. 

 
Z uvedených dôvodov sa predkladá na schválenie Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia 
a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015. Komisia 
rozvoja mesta (zasadnutie dňa 23.10.2017) žiada doplniť do návrhu, že ten istý žiadateľ 
o dotáciu môže žiadať najviac dva po seba nasledujúce kalendárne roky. Po uplynutí tohto 
obdobia môže žiadať o dotáciu najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka. Návrh VZN 
bol doplnený o návrh komisie (§ 3 ods. 5 VZN) 

 
Mgr. Ondrej Gajdáč na zasadnutí Rady pri MZ (zasadnutie dňa 02.11.2017) 

navrhol znížiť maximálnu výšku finančnej dotácie na sumu 1.000,- eur - pomerom 
hlasov (6-0-0-1). Návrh VZN bol upravený v § 2 ods. 3. 
 
 
Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KRM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0). Komisia žiada doplniť 
do návrhu, že ten istý žiadateľ o dotáciu môže žiadať najviac dva po seba nasledujúce 
kalendárne roky. Po uplynutí tohto obdobia môže žiadať o dotáciu najskôr po uplynutí 
jedného kalendárneho roka. 
Stanovisko KŽP, VPaD: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8-0-0-0). 
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (9-0-0-0). 
Stanovisko rady: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
Návrh poslanca Mgr. Ondrej Gajdáča - navrhol znížiť maximálnu výšku finančnej dotácie na 
sumu 1.000,- eur (6-0-0-1). 
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ..... nakoľko kolega Gajdáč nepríde, ktorý bol aj  predkladateľom návrhu by 
som chcel naznačiť, že hlasovať by sme mali  najprv o pozmeňujúcom návrhu pána 
Gajdáča..... 
 
K. Glič – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Navrhujem v prílohách VZN - Žiadosti 
vypustiť bod 8..... 
 
 
O 14.29 hod. prišiel poslanec Mgr. Károly Less. 
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Výsledok hlasovania č. 66 /:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Ondreja Gajdáča – znížiť maximálnu výšku 
finančnej dotácie z 2 tis. eur na sumu 1 tis. eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
Výsledok hlasovania č. 67 /:  
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Konštantína Gliča – v prílohe Žiadosti VZN vypustiť 
bod 8 (návrh tvorí prílohu zápisnice)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
Výsledok hlasovania č. 68 /:  
pozmeňujúci návrh KRM – žiadateľ o dotáciu môže podať žiadať najviac dva po seba 
nasledujúce kalendárne roky 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
Výsledok hlasovania č. 69/:  
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../201, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na 
účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území 
mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
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Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (VZN č. 11/2017)  
 
 
K bodu číslo 21 - Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 – TE 
1572/2017 (pôvodný bod číslo 19) 
Predkladateľ: Ing. Alexander Patus, vedúci KO 
 

V zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 26 ods.5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne krátko po účinnosti tohto zákona schválilo dňa 20.09.2012 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby na území 
mesta Komárno, v ktorom sa ustanovili podrobnosti o výkone taxislužby a podmienky 
zriaďovania stanovíšť vozidiel taxislužby na území mesta Komárno. VZN nadobudlo účinnosť 
05.10.2012. Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa uznieslo dňa 14.11.2013 na Všeobecnom 
záväznom nariadení mesta Komárno č. 7/2013, ktorým sa menilo a doplnilo VZN č. 8/2012 
o výkone taxislužby na území mesta Komárno.  

 
Hlavným dôvodom zmeny a doplnenia pôvodného VZN bolo zvýšenie schváleného 

počtu vyhradených parkovísk pre stanovištia taxislužby, nakoľko dopravcovia rozširovali svoj 
vozidlový park na počet 22. Praktické skúsenosti pri výkone tejto agendy si vynútili zmeny a 
spresnenia, ktorými sa mení a dopĺňa VZN. Pre jednoznačnosť a úplnosť sa doplnil  § 2 tým, 
že Mesto určuje stanovištia vozidiel taxislužby len na miestnych komunikáciách a účelových 
komunikáciách a ich súčastiach pri dodržaní ďalších ustanovení právnych noriem a iné 
priestory nemôžu prísť do úvahy na určenie stanovíšť pre taxislužbu zo strany mesta.  

 
Zmena a spresnenie v navrhovanom VZN nastáva aj v podávaní žiadostí dopravcov 

o určenie stanovišťa pre taxislužbu, nakoľko je potrebné striktne určiť a regulovať pravidlá 
podávania žiadostí o vyhradené parkoviská pre určenie stanovíšť taxislužby. Mesto Komárno 
pristúpilo pri určovaní stanovíšť pre vozidlá taxislužby k verejnému žrebovaniu z dôvodu 
transparentnosti a objektívnosti pri určení jednotlivých stanovíšť. Povolenia na určenie 
stanovíšť taxislužby zo strany mesta sa vydávajú na 1 rok do 31.12. príslušného roka. 
  

Z uvedených dôvodov sa predkladá na schválenie návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone 
taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 
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Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na schválenie VZN. 
Stanovisko KŽP, VP a D zo dňa 24.10.2017: doporučuje schváliť návrh VZN (6-0-2-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh VZN (8-0-0-0). 

- v § 2 ods. 3 zmena termínu z 10. decembra na 30. novembra, 
- za § 4 sa vkladá nový § 4a Prechodné ustanovenie. 

 
A. Patus – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Chcel by som zmeniť dátum 
v Prechodnom ustanovení. Prosím prepísať 10. na 13. decembra.....  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 70/:  
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v 
znení VZN č. 7/2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (VZN č. 12/2017)  
 
 
K bodu číslo 22 - Návrh VZN mesta Komárno č.... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za 
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015 ktorými 
sa mení a dopľňa VZN č. 17/2010  – TE 1543/2017 (pôvodný bod číslo 20) 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM 
 

MZ v Komárne dňa 13. decembra 2012 schválilo VZN č. 17/2012 o miestnych 
daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, 
za nevýherné hracie  prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta. Dôvodom zmien v miestnych daniach za užívanie verejného priestranstva je 
neefektívne využitie tých častí Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 17/2012, 
ktoré sú navrhnuté na vypustenie resp. na úpravu stanovenej výšky miestnej dane. 
  
Stanovisko úradu: odporúča schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: materiál postupuje na ďalšie jednanie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh (5-0-1-0).                                                                                                                   
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 (po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č.  71/:  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za   
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie  prístroje, za vjazd a zotrvanie  
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015, ktorými 
sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (VZN č. 13/2017)  
 
 
K bodu číslo 23  – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach (pôvodný bod číslo 
21) 
Predkladateľ: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca OSM 
 

1. Judita Kamocsaiová a Katarína Paxnerová - Žiadosť o odkúpenie pozemku – TE 
1467/2017 
 
Žiadatelia: Judita Kamočaiová, s trvalým pobytom Ul. J. Husu 8, 945 01 Komárno a      
Katarína Paxnerová, s trvalým pobytom  Ul.slobody 50, 945 01 Komárno.  
 
Predmet žiadosti: žiadajú  predaj novovytvorených pozemkov  parcely registra „C“ č. 3435/3 
o výmere 1334 m2, záhrada, a parcely registra „C“  č.3435/4 o výmere 1147 m2, záhrada, 
vytvorených geometrickým plánom z parcely reg. „C“ č. 3435 o výmere 2481 m2, záhrada, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, z dôvodu, že predmetná záhrada bola pridelená pre  ich 
rodinu ako náhradný pozemok  za záhradu, ktorá sa nachádzala v lokalite areálu studňov na 
Alžbetinnom ostrove. Predmetná náhradná záhrada bola pridelená v roku 1960 odkedy  
rodina Knihárová (Kamočaiová + Paxnerová) záhradu užíva. V súčastnosti sa v záhrade 
nachádzajú ovocné stromy, je zavedená elektrina, je zriadená studňa, a dve záhradné 
chatky.  

Dňa 24.10.2017 bola doručená žiadosť o priznaní vlastníckeho práva 
adresovaná MZ Komárno. Uvedená žiadosť je priložená v materiáli. 
 
Žiadaná kúpna  cena  pozemku: symbolická, 10%  z BDÚ t.j. 4,52 eur/ m2. 
Cena  pozemku  podľa BDÚ:  je 45,20 eur/m2. 
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Záväzok žiadatelia : nemajú evidovaný záväzok voči mestu. 
 
Žiadateľky boli písomne vyzvané na doloženie geometrického plánu, ktorý do dnešného dňa 
na Odbor správy majetku nedoručili. 
  
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného Územného plánu 
zóny Alžbetin Ostrov – Komárno pozemok sa nachádza v urbanistickom bloku 4/5, je určený 
pre plochy záhrad so záhradkovými chatami (chaty do 35m2). Nachádza sa v pásme 
hygienickej ochrany 2. stupňa, je to územie rizikové pre výstavbu atakované priesakovými 
vodami, záplavami. 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: návrh na uznesenie – pre Juditu Kamočaiovú -  
komisia nezaujala stanovisko (0-1-8-0). 
návrh na uznesenie – pre Katarínu Paxnerovú - komisia nezaujala stanovisko (0-1-8-0). 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017:  návrh na uznesenie – pre Juditu Kamočaiovú (5-0-1-0). 
návrh na uznesenie – pre Katarínu Paxnerovú -  (5-0-1-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                                                                                    
(5-0-1-0).                                                                
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 72/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Judita Kamocsaiová 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1545/2017)  
 
/Výsledok hlasovania č. 73/:  
k žiadosti o predaj pozemku – Katarína Paxnerová  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1546/2017)  
 



 

            MESTO KOMÁRNO               
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

Zápisnica z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 09. novembra 2017 – 1. pokračovanie z 36. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 15. novembra 2017 – 2. pokračovanie z 36. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 23. novembra 2017 
 
 

86 

 

2. Tibor Takács a Tatiana Takácsová - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1468/2017 
 
Žiadateľ: Tibor Takács a manželka Tatiana Takácsová, obaja s trvalým pobytom Lesná ul. 
27, 945 01 Komárno.   
 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku, diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 8406/3 o výmere 83  
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458 - 19/2016  vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno z dôvodu že susedná parcela registra „ C“ č. 8395 vo výmere 629 
m2,  je v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie, 
alebo predaj iným osobám. Predmetný pozemok sa nachádza  na Hríbovej ulici. Žiadajú 
predaj pozemku v súlade s §9a, ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci t.j. ako 
priľahlý pozemok k pozemku zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 
Žiadana cena: 40%  z BDÚ t.j, 15,12 eur/ m2. 
 
Záväzok žiadateľov: nemajú evidovaný záväzok voči mestu. 
 
Cena  pozemku podľa BDÚ: 37,80 eur/m².  
 
Predmetný pozemok  nespĺňa podmienky priľahlej plochy, určené zákonom. 
 

Mesto Komárno schválilo s uzneseniami  napr. č. 587/2016 a č. 586/2016 v roku 
2016 predaj novovytvorených pozemkov v predmetnej ulici t.j. na Hríbovej ulici, ktoré 
pozemky spĺňali podmienky priľahlých pozemkov, nakoľko boli susedné k pozemku 
zastavanou stavbou (rodinným domom). Žiadaný pozemok nie je susedný pozemok 
k pozemku zastavanou stavbou. Žiadateľov rodinný dom sa nachádza na paralelnej, Lesnej 
ulici. Mestskému zastupiteľstvu boli na rokovanie dňa 16.06.2016 predložené dva návrhy na 
uznesenie, z toho jeden návrh podľa žiadosti za  kúpnu cenu  vo výške 40% BDÚ. 

 
Mestské zastupiteľstvo s uznesením č. 832/2016 zo dňa 19. septembra 2016 schválilo predaj 
predmetného pozemku pre žiadateľa za  kúpnu cenu vo výške  podľa platnej BDÚ, za 37,80 
eur/m2, celkom  3.137, - eur .   

 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je 
určený pre plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho 
významu (A1), nie je v rozpore UPN. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady zo dňa: 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).                                                               
 
po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
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/Výsledok hlasovania č.  74/:  
k predaju pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1547/2016)  
 

3. Lazar Németh - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1469/2017 
 
Žiadateľ: Lazar Németh, s trvalým pobytom Meštianska ul. 24/22, 945 01 Komárno   
 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 3210 o výmere 486 m2, záhrada, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Alžbetin ostrov).  Žiadateľ je vlastníkom rodinného 
domu so súp. č. 2491, ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg.  „C“ č. 3209/2.  Žiadaný 
pozemok je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k domu. Kúpnu cenu žiada určiť vo výške 
40% z ceny BDÚ. Žiadateľ žiada, aby  kúpnu cenu mohol zaplatiť v splátkach a to 50% 
v hotovosti a ďalších 50% max. do 2 rokoch v rôznych čiastkach.   
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného Územného plánu 
zóny Alžbetin Ostrov – Komárno pozemok sa nachádza v urbanistickom bloku 4/6, je určený 
pre plochy záhrad, alebo rodinných domov, plocha technického vybavenia SVP. Je to 
územie rizikové pre výstavbu atakované priesakovými vodami, záplavami. 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-4-0). 
Stanovisko FK zo dňa  25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017 
Stanovisko FK zo dňa  30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-2-0).                                                               
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č.  75/:  
k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 16 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1548/2017)  
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4. Viliam Szabó, Bc. Gabriela Urbáneková - Žiadosť o predaj pozemku – TE 
1475/2017 
 
Žiadateľ: Viliam Szabó, s trvalým pobytom Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno a Bc. 
Gabriela Urbáneková, s trvalým pobytom Eötvösova ul. 45/46, 945 01 Komárno.   
 
Predmet žiadosti: predaj časti parcely registra „C“ č. 3700/1 o výmere 180 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy). Jedná sa o pozemok vedľa 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. registra „C“ 
č. 3743/1,2 a rodinného domu so súp.č. 4936, ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 
3743/2. Žiadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, ktorý by na vlastné náklady 
vyčistili.  
 
Žiadaná kúpna cena: 40% z BDÚ, 15,12 eur/m2. 
 
Cena podľa BDÚ: 37,80 eur/m2. 
  
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je 
určený pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane občianskej vybavenosti miestneho 
významu (A1), maximálna zastavanosť pozemku je 40%, minimálna plocha zelene 40%. Nie 
je v rozpore s UPN. 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-1-3-0).  
Stanovisko FK zo dňa 25.10 2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-2-0).   
 
po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 76/:  
k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1549/2017)  
 

5. O2 Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1483/2017 
 
Žiadateľ: O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
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Predmet žiadosti: Prenájom časti strechy 25 m2 obytného domu  so súp. č. 873 na pozemku 
parc. registra „C“ č. 3968, zastavaná plocha a časť pozemku 20 m2 na parc. registra „C“ č. 
3967/8, zastavaná plocha obe vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy 49, 51) 
za účelom umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej 
dokumentácie na 10 rokov.  
 
Žiadané nájomné:  za časť strechy o výmere 25 m2       4.000,- eur/rok, 
                                 za časť pozemku o výmere 20 m2       110,- eur/rok.  
 
Cena pozemku podľa BDÚ je 34,50 eur/m2, z toho 15 % je 5,18 eur/m2. 
 

V súčasnosti je uzatvorená nájomná zmluva na dva nebytové priestory a na časť strechy 
o výmere 30 m2 obytného domu so súp. č. 873 na pozemku parc. reg. „C“ č. 3968 vedené na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, medzi mestom Komárno ako prenajímateľom a Orange 
Slovensko, a.s. ako nájomcom. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 
01.01.2013 do 31.12.2017 za účelom zriadenia a prevádzkovania elektronickej komunikačnej 
siete. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 3.983,30 Eur/rok.  
 
V zmysle platných ustanovení Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. žiadateľ musí vybaviť 
povolenie na osadenie elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej 
dokumentácie na príslušnom stavebnom úrade. 
 

Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu tento 
pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch malopodlažných vrátane 
občianskej vybavenosti miestneho významu (A2). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko odboru správy majetku: doporučuje schváliť návrh na uznesenie    
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0).     
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 77/:  
k žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1550/2017)  
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6. coool BAR s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1485/2017 
 

Žiadateľ: coool BAR s.r.o., IČO: 50626990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 
Komárno. 
 
Predmet žiadosti: prenájom časti pozemku o výmere 18 m2  z parcely registra „C“ č. 1951, 
zast. plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre účely prevádzkovania 
zmrzlinového stánku. Na pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa.  
 
Cena pozemku podľa BDÚ: 72,20 eur/m2, 15% z BDÚ je 10,83 eur/m2/rok. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je 
určený pre zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v malopodlažných a  
viacpodlažných objektoch (C1). Stánok treba umiestniť tak, aby zákazníci stojace pred 
stánkom neprekážali okoloidúcim na chodníku. Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko FK zo dňa 25.10 2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017 
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                                                                                             
(7-0-0-0). 
          
po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 78 /:  
k žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1551/2017)  
 

7. Gabriel Varga - Žiadosť o prenájom pozemkov – TE 1486/2017 
 
Žiadateľ: Gabriel Varga, s trvalým pobytom Veľkodunajské nábr. 11, 945 01 Komárno. 
 
Predmet žiadosti: prenájom pozemkov, parc. reg. „C“ č. 11787 o výmere 24469 m2, orná 
pôda, parc. reg. „C“ č. 11838 o výmere 7210 m², orná pôda, parc. reg. „C“ č. 11837 o výmere 
8249 m², orná pôda, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno. Žiadateľ chce pozemky 
využívať  na poľnohospodárske účely. 
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Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu 
 
Toho času žiadané pozemky sú neudržiavané a nie sú na pozemky uzavreté nájomné 
zmluvy. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu:  
– p. č. 11787 je určená pre plochy priemyselnej výroby (F1), plánované využitie nie je 

v súlade s UPN. Nedoporučuje prijatie z dôvodu možného záujmu iného investora pre 
priemyselné využitie lokality,  

– p. č. 11837 je určená pre plochy zelene lesného charakteru (J4),  
– p. č. 11838 je určená pre plochy ornej pôdy (I1), je v súlade s UPN. 
Stanovisko odboru správy majetku: Predmetné pozemky dať do prenájmu podľa 
Občianskeho zákonníka na dobu určitú t.j. 1 rok s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Zmluva o nájme pozemku bude uzavretá podľa § 663 až 670 Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. Skončenie nájomného vzťahu v zmluve bude riešené v zmysle 
ustanovení § 676 ods.1 a 2 Občianskeho zákonníka.   
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: pomer hlasovania (3-0-6-0). 
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017  
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                                                                                   
(6-0-1-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  

 
/Výsledok hlasovania č. 79/:  
k žiadosti o prenájom pozemku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1552/2017)  
 

8. Magdaléna Geletová, Marta Vrabcová, Alžbeta Guerra Pérezová - Žiadosť o predaj 
pozemku – TE 1496/2017 
 
Žiadateľ: Magdaléna Geletová, s trvalým pobytom Prowázekova ul. 10, 945 01 Komárno, 
Marta Vrabcová, s trvalým pobytom Hviezdna ul. 10/34, 945 01 Komárno a Alžbeta Guerra 
Pérezová, s trvalým pobytom Alessandro Manzoni N. 34, Nuoro, Taliansko. 
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Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 7746/1 o výmere 280 m2, záhrada, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Lúčová ulica). Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného 
domu so súp. č. 583, ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg. „C“ č. 7745 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku.  Žiadaný pozemok je priľahlý pozemok, ktorý je 
oplotený k domu. Kúpnu cenu žiadajú určiť vo výške 40% z ceny BDÚ.  
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je 
určený pre plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho 
významu (A1), nie je v rozpore UPN. 
Stanovisko FK zo dňa  25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017.  
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-1-0). 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-2-0).  
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 80/:  
k žiadosti o predaj pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1553/2017)  
 

9. REALIZÁCIA PROJEKTU "CEZHRANIČNÝ TURISTICKÝ PARK" – TE 1516/2017 
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017 uznesením č. 1069/2016 
schválilo s 3/5 väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 
1.  prenájom časti pozemku o výmere 452,01 m2 z parcely registra „C“ č. 1830, ost. plocha, 

vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (upresnený situačným plánom, ktorý tvorí prílohu 
tohto uznesenia), na dobu určitú 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
 

pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO: 
45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, na verejnoprospešné 
účely, t.j. na vybudovanie turistického parku, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti v rámci 
regiónu, 
 

2.  nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, za nasledovných podmienok: 
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- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy 
o nájme, 

 
Komisia rozvoja mesta na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016 nesúhlasila s lokalitou 

hracej zostavy v Detskom parku a žiadala určiť novú vhodnú lokalitu. Mestský úrad 
s hlavným architektom mesta a s vedúcimi odborných komisií prešetril viac možných lokalít: 
na Alžbetinom ostrove pri Zimnom štadióne, pred vchodom do Ústrednej pevnosti, pri Vodnej 
veži, na II. sídlisku a pred Termálnym kúpaliskom. Z hľadiska majetkových pomerov 
a charakteristiky projektu ako najvhodnejšia lokalita bola vybraná parcela pred vchodom do 
areálu termálneho kúpaliska. Vybraný pozemok má dostatočnú veľkosť, je vo vlastníctve 
mesta a jeho plánované využitie je v súlade s Územným plánom mesta.  Z vyššie uvedeného 
dôvodu je navrhnutá nová lokalita na realizovanie projektu a je predložený nový  návrh 
uznesenia na schválenie zámeru prenájmu navrhovanej parcely, t.j. p. č. 967/1, s upravenou 
cenou nájmu podľa BDÚ danej lokality. 

 
Podľa projektovej dokumentácie sa plánujú nasledovné aktivity zahrnuté do projektu:  
- výstavba hracej zostavy v Komárne – turistickej atrakcie vo forme pevnosti v Komárome 

(Csillagerőd). Hracia  zostava s maximálnymi rozmermi 18,3 x 24,7 m, t.j. : 452,01 m2, má 
formu pôdorysu pevnosti.  

 
Očakávaným výsledkom je vytvorenie novej, integrovanej turistickej atrakcie realizovanej 

v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom zvýšenia atraktivity pohraničnej oblasti, a tým 
zvýšenie počtu návštevníkov. Posilní sa  strategická spolupráca cezhraničných regiónov za 
účelom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.  
  
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                  
(6-0-1-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 81/:  
k podaniu projektu „Cezhraničný turistický park“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1554/2017)  
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10. Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne - A 
Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre - Žiadosť o 
výpožičku pozemku – TE 1378/2017 
 
Žiadateľ: Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne – 
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, IČO: 
42 124 719, so sídlom Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno. 
 
Predmet žiadosti: žiada o výpožičku časti pozemku o výmere 9 m2 z parcely registra „C“ č. 
1818/1 o výmere 24060 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu 
30 rokov za účelom umiestnenia bronzovej sochy Benjámina Egressyho (Hradná ul.). 
  
Mesto Komárno nemá vypracovanú smernicu na umiestnenie sôch. Na ostatné umiestnené 
sochy sú uzatvorené Zmluvy o výpožičke, na dobu určitú, t.j. 30 rokov.  
  
Záväzok žiadateľov: nemajú evidovaný záväzok voči mestu 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa územného plánu pozemok je 
určený pre plochy parkov (G11). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko KRM zo dňa 12.06.2017: pomer hlasovania (3-1-5-0). Komisia žiada hlavného 
architekta o vyhotovenie stanoviska ohľadom umiestnenia  sochy (9-0-0-0). 

Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: pomer hlasovania (4-0-5-0). 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-4-0). 
Stanovisko FK zo dňa  07.06.2017: pomer hlasovania (3-0-3-0). 
Stanovisko FK zo dňa  18.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-1-1-0). 
Stanovisko  FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 0.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4-0-2-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 14.06.2017: stiahnuté z rokovania Rady pri MZ uskutočnia 
sa rokovania a až potom sa vráti materiál na prerokovanie do rady pri MZ 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: stiahnuté z rokovania rady pri MZ. 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                                                                                          
(5-0-2-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ..... mám procedurálny návrh. Žiadam slovo pre MUDr. Pála Violu. 
 
/Výsledok hlasovania č. 82/:  
slovo pre MUDr. Pála Violu 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý   
 
MUDr. Pál Viola vo svojom diskusnom príspevku spomenul v krátkosti pár myšlienok zo 
života Béniho Egressyho a zrealizovanie umiestnenia sochy. Uviedol, že združenie prijalo 
túto žiadosť už aj z dôvodu veľkej úcty voči takejto osobnosti. Aj keď sa umiestnenie 
nezrealizovalo pri prvej myšlienke Jókaiho nadácie z dôvodu nedostatočného množstva 
finančných prostriedkov ako aj možno z neefektívneho prístupu združenia. Avšak vďaka 
predsedkyni Jókaiho nadácie,  JUDr. Margit Keszegh sa táto realizácia znova predložila a aj 
združenie dostalo nový šmrnc. Uviedol, že napriek ťažkému administratívnemu riešeniu za 
uplynulé 2 roky sa teraz znova realizovanie urýchliť. Vďaka podpore mnohých osôb 
a nezištných zástancov mohli začať konať a požiadať o zhotovenie sochy do konca februára 
2018 a odhalenia dňa 15. marca  pri príležitosti Dňa revolúcie a  boja za slobodu. Na záver 
skonštatoval, že samotné umiestnenie sochy si vyžadovalo naozaj veľké úsilie, ale na 
realizáciu je potrebná ešte podpora zo strany poslancov. Vyjadril svoju vieru v podporu MZ 
a požiadal, aby MZ rozhodlo tak, aby pri odhalení sochy mohli stáť so vzpriamene 
a s dôstojnosťou. 
 
(po diskusnom príspevku prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
I. Andruskó – ..... mal by som pozmeňujúci návrh. Keď ste si kolegovia prečítali materiál, 
tak v prílohe sa nachádza stanovisko krajského pamiatkového úradu, v ktorom stanovujú 
maximálnu výšku sochy aj a s podstavcom maximálne do 3 metrov. Preto by som mal 
pozmeňujúci návrh. V bode A/ schvaľuje je v 2 bode 5 zarážok, a ako 6 by som chcel 
dopísať čo by som aj prečítal a odovzdal – „umiestní sochu Benjámina Egressyho do konca 
roka 2018 v súlade so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Nitra“.....  
 
(po predložení PN ďalej  prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 83/:  
pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa k umiestneniu sochy (návrh tvorí 
prílohu zápisnice)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý  
 
/Výsledok hlasovania č. 84/:  
k žiadosti o výpožičku časti pozemku + PN poslanca Mgr. Imre Andruskóa 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1555/2017)  
 

11. Marina - alt, spol. s r.o.- Žiadosť o predaj pozemku – TE 1470/2017 
 
Žiadateľ: Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 18046541, so sídlom Platanová alej 2435, 945 01 
Komárno. 
 
Predmet žiadosti: predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3005/5 o výmere 158 m², 
zast. plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-60/2017 z parc. registra „E“ č. 
2471/1, vedenej na LV č. 11737 v k.ú. Komárno. Žiadaný pozemok je užívaný ako prístupová 
cesta k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 
 
Cena podľa BDÚ: 48,76 eur/m2 

 

Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného Územného plánu 
zóny Alžbetin Ostrov – Komárno pozemok sa nachádza v urbanistickom bloku 3/1, je určený 
pre vyššiu celomestskú a nadmestskú vybavenosť, je to územie rizikové pre výstavbu 
atakované priesakovými vodami, záplavami. Nie je v rozpore s UPN. 

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie po overení hraníc resp. rozlohy 
predaného pozemku s vytýčením identifikačných bodov.  
Stanovisko KRM zo dňa 11.09.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie  (7-0-0-0). 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: pomer hlasovania (2-4-3-0). 
Stanovisko FK zo dňa 13.09.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 18.09.2017.   
Stanovisko FK zo dňa 18.09.2017: komisia nehlasovala.  
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017.   
Stanovisko FK zo dňa  30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 21.09.2017: stiahnuté z rokovania. 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: pomer hlasovania (2-0-5-0). 
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
O 15.56 hod. prišiel MUDr. Tibor Bastrnák. 
 
 
B. Keszegh – ..... na základe tejto diskusie navrhujem predkladateľovi stiahnuť tento 
materiál z rokovania a predložiť o dva, alebo tri týždne, keď sa znova stretneme. Jednak po 
prvé preto, že sa veci vyjasnia a zakreslia trasy čoho sa to bude týkať, po druhé preto, že 
treba presne pozrieť, či je v súlade s tým projektom, ktorý spomenul aj Béla Szabó, a či sa 
v prípade predpokladaného vybudovania kruhového objazdu a rozvoja hraničného priechodu 
bude nejakým spôsobom. Po tretie aj preto, čo spomenula Margit Keszegh, že si treba ešte 
vyjasniť nejaké čísla. Navrhujem vedúcej odboru, aby tento materiál stiahla teraz z rokovania 
a na budúci týždeň budú rokovať komisie, ktoré to môžu znova prerokovať. Myslím si, že 
v každom prípade treba povedať, že to čo tam vykonávajú je pre mesto veľmi osožné a má 
blahodarné účinky, ale prijať uznesenie s určitými obavami nie je nikoho záujmom a nie je 
ani dobré. Treba si to vyjasniť aj s hlavným architektom, ktorý je pod to podpísaný a potom 
keď to bude prijateľné pre každého, tak nech tam potom pracujú. Je však aj ich záujmom, 
aby tam bolo všetko v poriadku. Pani vedúca je prijateľné, aby ste tento materiál stiahli 
z rokovania?   
I. Némethová – ..... stiahnem materiál z rokovania, ale tie otázky, ktoré sa tu vynorili 
ohľadom priechodu a čísiel sú uvedené bez mien v uznesení.  
B. Keszegh – ..... v poriadku, tak je to prijateľné..... 
 
Materiál stiahnutý z rokovania !!!!! 
 

12. Ondrej Csoma - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1554/2017 
 
Žiadateľ: Ondrej Csoma, s trvalým pobytom Hadovce 139, 945 01 Komárno.  
 
Predmet žiadosti: predaj časti pozemku, parcely registra „C“ č. 10866 o výmere 250 m2, 
záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Hadovce). Jedná sa o pozemok, ktorý sa 
nachádza vedľa pozemku, parc. reg. „C“ č. 10867/1, na ktorú má žiadateľ uzatvorenú 
nájomnú zmluvu s Nitrianskym samosprávnym krajom a užívajú ho ako záhradu pre rodinu. 
Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu oproti žiadaného pozemku. Pozemok, ktorý je 
predmetom kúpy by taktiež chceli užívať ako záhradu.  
 
Poznámky: Mesto Komárno neodporúča odpredaj horeuvedeného pozemku, nakoľko 
prebiehajú rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom ohľadne vyporiadania pozemkov.    
 
Cena podľa BDÚ: 30,90 eur/m2 
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Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane 
občianskej vybavenosti miestneho významu (A1). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť Alternatívu 1 – neschvaľuje.  
Stanovisko FK zo dňa 25.10 2017: materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie Alternatívu 1 
neschvaľuje (5-0-0-1). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie                                                                             
Alternatíva 1 - neschvaľuje (5-0-1-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 85/:  
k žiadosti o predaj pozemku,  Alternatíva 1 - zamietavé stanovisko  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za:13 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1556/2017)  
 

13. Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1555/2017 
 
Žiadateľ: Balázs Köles,  s trvalým pobytom Hlboká ul. 17/24,  945 01 Komárno.  
 
Predmet žiadosti: predaj časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere               
245,90 m2, zastavaná plocha a pozemok, parc. reg. „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná 
plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Vnútorná okružná, pri Šporovej hale).  
Horeuvedený pozemok žiada na výstavbu polyfunkčnej budovy – biliard, centrum s ubyt. 
zariadením a kaviareň.  
 
Cena podľa BDÚ: 57,70 eur/m2  
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch 
malopodlažných vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A2), max. koeficient 
zastavania pozemku je 50% a min. koeficient zelene 25%. Parkovanie a odstavovanie 
motorových vozidiel riešiť len na vlastnom pozemku v zmysle STN 736056 a STN 736110 
pre potrebný počet motorových vozidiel. Zámer nie je v rozpore s UPN pri dodržaní hore 
uvedených podmienok zastavanosti (t.j. hlavne parkoviská). 
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Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie v prípade, ak zo strany záujemcu 
bude možné zabezpečiť podmienky rozpísané v stanovisku oddelenia územného plánu 
a výstavby.  
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: komisia žiada stanovisko od hlavného architekta do  
budúceho mestského zastupiteľstva. 
Alternatíva 1 (podľa žiadosti) -  komisia nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (1-6-2-0). 
Komisia hlasovala o stiahnutí Alternatívy 2 - pomer hlasov (9-0-0-0). 
Alternatíva 2 (návrh MsÚ - OVS) - komisia nehlasovala o tejto alternatíve.  
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017: materiál bude prerokovaný dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa  30.10.2017:   
Alternatíva podľa žiadosti : pomer hlasovania (1-1-0-4). 
Alternatíva OVS : pomer hlasovania (1-0-4-0).  
Poznámka:  do Rady pri MZ už návrh na uznesenie OVS – nebol predložený. 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje pozmeňujúci návrh Rady pri MZ,   
aby nebol odpredaný pozemok t.j. – neschvaľuje (6-0-1-0). 
  

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 86/:  
k žiadosti o predaj pozemku, Alternatíva 1 – zamietavé stanovisko  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 9 
Proti: 3 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý (č. uznesenia 1557/2017)  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 87/:  
k žiadosti o predaj časti pozemkov, Alternatíva 2 – podporné stanovisko 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1558/2017)  
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14. Tibor Ruzsík a Alžbeta Ruzsíková - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1557/2017 
 
Žiadateľ: Tibor Ruzsík a manž. Alžbeta Ruzsíková, obaja s trvalým pobytom Tulipánova 
ul. 5,  945 01 Komárno.   
 
Predmet žiadosti: Predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 11438 o výmere 436 m2, záhrada, 
vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Kava). Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so 
súp. č. 36, ktorý sa nachádza na pozemku parc. reg.  „C“ č. 11437. Žiadaný pozemok je 
priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k rodinnému domu. Kúpnu cenu žiadajú určiť vo výške 
40% z ceny BDÚ. Žiadatelia žiadajú, aby  kúpnu cenu mohli zaplatiť v rovnakých splátkach 
do jedného roka odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.   
 
Cena pozemku podľa BDÚ: 19,20 eur/m² z toho 40% v zmysle Zásad o podmienkach 
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou je 7,68 eur/m2. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tieto pozemky sú určené pre plochy bývania v rodinných domoch vrátane 
občianskej vybavenosti miestneho významu (A1). Nie je v rozpore s UPN. 
Stanovisko úradu: Predať pozemok za kúpnu cenu 40% BDÚ so zaplatením celej kúpnej 
ceny naraz. Alternatíva 2 návrhu uznesenia. 
Stanovisko FK zo dňa 25.10 2017 : materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť Alternatívu 1 (5-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť  Alternatívu 1 – podľa žiadosti 
(7-0-0-0). 
 
po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 88/:  
k žiadosti o predaj pozemku, Alternatíva 1 – platenie splátok 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1559/2017)  
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15. Tomáš Strasser a Silvia Strasserová - Žiadosť o predaj pozemku – TE 1558/2017 
 
Žiadateľ: Tomáš Strasser, s trvalým pobytom Ul. gen. Klapku 85, 945 01 Komárno a Silvia 
Strasserová rod. Cziborová, s trvalým pobytom Ul. gen. Klapku 85, 945 01 Komárno. 
 
Predmet žiadosti: predaj pozemku parcely registra „C“ č. 7051/304 o výmere 273 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Ul. gen. Klapku).  
 
Cena podľa BDÚ: 36,40 eur/m2 x 273 m2 = 9.937,20 ,- eur. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch 
viacpodlažných včítane občianskej vybavenosti miestneho významu (A3), max. koeficient 
zastavania pozemku je 50% a min. koeficient zelene 25%. Parkovanie a odstavovanie 
motorových vozidiel riešiť len na vlastnom pozemku v zmysle STN 736056 a STN 736110 
pre potrebný počet motorových vozidiel. Autoumyváreň je v rozpore s UPN, maloobchod 
ovocia a zeleniny je v súlade s UPN pri dodržaní hore uvedených podmienok. 
Stanovisko KRM zo dňa 23.10.2017: Komisia hlasovala o stiahnutí Alt.2 – pomer 
hlasovania (4-0-5-0). 
Alternatíva 1 (neschválenie žiadosti) - doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-3-0). 
Alternatíva 2 (cena podľa BDÚ)- komisia nezaujala stanovisko (1-2-6-0). 
Stanovisko FK zo dňa 25.10.2017 :materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017.  
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie Alternatívu 1 –                                                           
neschvaľuje (5-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie 
Alternatívu 1 – neschvaľuje (7-0-0-0). 

 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 89/:  
k žiadosti o predaj pozemku, Alternatíva 1 – zamietavé stanovisko 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1560/2017)  
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16. coool BAR s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku – TE 1559/2017 
 
Žiadateľ: coool BAR s.r.o., IČO: 50626990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 
Komárno. 
 
Predmet žiadosti: prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Družstevná ul.) pre účely prevádzkovania 
predajného stánku na predaj zmrzlín. Na pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve 
žiadateľa.  
 
Cena pozemku podľa BDÚ:  36,40 eur/m2,  

  15% z BDÚ je 5,46 eur/m2/rok 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch 
viacpodlažných vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A3). Nie je v rozpore 
s UPN. 
Stanovisko MsÚ: schváliť uznesenie podľa predloženého návrhu. 
Stanovisko FK zo dňa 25.10 2017 materiál bude predmetom rokovania FK dňa 30.10.2017. 
Stanovisko FK zo dňa 30.10 2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5-0-0-0). 
Stanovisko rady pri MZ zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
   
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 90/:  
k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1561/2017)  
 

17. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno - Žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene – TE 1561/2017 
 
Žiadateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, so 
sídlom Jókaiho 34, 945 01 Komárno v zastúpení  Ing. Alžbetou Tárnokovou, trvalým 
pobytom Lesná 56, 945 01 Komárno. 
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   Predmet žiadosti: Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na 
zriadenie elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré sú lánované v rámci 
pripravovanej stavby „Materská škola a detské jasle „Csillag“, na nasledovných pozemkoch: 

                       elektrická prípojka: parc. reg. „C“ č.5218/1, vo výmere 4531 m2, ostatná plocha,                                    
vodovodná prípojka: parc.reg. „C“ č. 5227 vo výmere 2349 m2, ostatná plocha,                                    
kanalizačná prípojka: parc.reg. „C“ č. 5227, vo výmere 2349 m2,  ostatná plocha a parc.reg. 
„C“ č. 5177/1 vo výmere 7935 m2,  zastavaná plocha, vedených na LV6434 v k.ú. Komárno 
 

Záväzok žiadateľa:  nemá evidovaný záväzok voči mestu 
 
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby: Podľa platného územného plánu 
mesta Komárno tieto pozemky sú určené pre plochy bývania v bytových domoch 
viacpodlažných vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A3). Nie je v rozpore 
s UPN. 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie.  
Stanovisko FK zo dňa 30.10.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (3-0-2-0). 
Stanovisko Rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0). 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 91/:  
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1562/2017)  
 

18. Slovenský hydrometeorologický ústav - žiadosť o prenájom pozemku – TE 
1571/2017 
 
Žiadateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom: Jeséniova 17,                               
833 15 Bratislava. 
 
Predmet žiadosti: prenájom  časti  pozemkov vo výmere 3 m2 z parcely registra „C“ č.10298 
vo výmere 391 m2, zastavaná plocha, registra „C“ č.10233, vo výmere 39730 m2, ostatná 
plocha a registra „C“ č.1820, vo výmere 1822 m2, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za 
čelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a prevádzkovania objektov, ktoré slúžia na 
monitorovanie podzemných vôd.   
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Záväzok žiadateľa: nemá evidovaný záväzok voči mestu. 
 
Cena prenájmu podľa platných Zásad:  
-  parcely reg. „C“ č.10298   -        24,40 eur/ m2            15% z BDÚ        3,66 eur/ m2 
-  parcela reg. „C“ č.10233   -        30,10 eur/ m2                15% z BDÚ          4,51 eur/ m2 
-  parcela reg. „C“ č.1820     -        57,70 eur/ m2             15% z BDÚ        8,65 eur/ m2 
 
Stanovisko úradu:  doporučuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko FK: doporučuje postúpiť materiál na ďalšie rokovanie (4-0-1-0). 
Stanovisko Rady zo dňa 02.11.2017: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0).  
  
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 92/:  
k žiadosti o prenájom pozemku  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1563/2017)  
 
 
K bodu číslo 24 – Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, 
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v Komárne – TE 1507/2017 (pôvodný 
bod číslo 23) 
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 

Uznesením č. 1887/2010 Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 24.06.2010 schválilo 
Zásady o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
(ďalej ako „Zásady“). Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej ako „zákon o sťažnostiach“) 
upravuje postup pri  podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb 
alebo právnických osôb. Zákonom č. 94/2017 Z.z. bol novelizovaný zákon o sťažnostiach, 
ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.06.2017.  

 
K zmenám došlo napríklad pri vymedzení pojmu vybavovania sťažností, aké podanie 

nie je sťažnosťou, pri podávaní sťažnosti (musí byť písomná a možno podať v listinnej alebo 
elektronickej podobe). Ruší sa možnosť podania sťažnosti ústne do záznamu alebo 
telefaxom. Zavádza sa povinnosť orgánu samosprávy, sťažovateľa prijať, ak sa dostaví na 
orgán samosprávy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne a umožniť mu v 
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jeho priestoroch, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ruší sa povinnosť, aby orgán 
samosprávy podanie označené ako sťažnosť, v prípade ak ho nie je príslušný vybaviť podľa 
iného právneho predpisu, vrátil tomu, kto ho podal. Ďalej kedy sa sťažnosť odloží, 
oznámenie výsledku prešetrenia sťažností, zmenil sa pojem „ďalšia opakovaná sťažnosť“.  

 
Z dôvodu novelizácie zákona o sťažnostiach je potrebné vykonať aj zmeny v doteraz 

platných Zásadách. Na základe vyššie uvedených sa navrhuje schváliť návrh Dodatku č. 1  
k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností . 

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie. 
Stanovisko rady zo dňa 02.11.2017: odporúča prerokovať materiál v MZ (4-0-0-1). 
 
po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 93/:  
k návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní 
a kontrole vybavovania sťažností   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  17 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1564/2017)  
 
 
K bodu číslo 25 – Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií 
v Komárne – TE 1590/2017 (pôvodný bod číslo 24) 
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ 
 
        V roku 2017 z pätnástich miestnych komunikácií  celkovej plochy 63 tis. m2 v prípade 
priaznivého počasia sa dokončia všetky ulice, ktoré neboli dotknuté výmenou inžinierskych 
sietí, resp. aj jedna ulica, Nám. M. R. Štefánika, na ktorej boli vymenené aj inžinierske siete, 
(plynovod a verejný vodovod vrátane ich prípojok). Celková výmera obnovy miestnych 
komunikácií v r.2017 dosiahne do 60 tis. m2. 
         

Tri ulice sú v stave rozpracovanosti, z toho dve čiastočne aj ukončené - ul. Eötvösova 
a Ul. Biskupa Királya. U týchto ulíc ostáva dokončiť úseky  dotknuté výmenou inžinierskych 
sietí od ulice Špitálskej k Záhradníckej ulici. Na Jókaiho ulici v roku 2017 sa plánuje podľa 
poveternostnej situácie len výmena verejného vodovodu vzhľadom na to, že nie je vopred 
známe, v akom stave sa nachádza stará dláždená vozovka pod asfaltom na celej ulici, ktorú 
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požaduje Krajský pamiatkový úrad Nitra zachovať. Nie je vylúčené ani to, že po odkrytí 
asfaltovej vrstvy bude nutné vybrať dláždenú vrstvu vozovky a zhotoviť nový nosný podklad.  
       

So zreteľom na vyššie uvedené nepredvídané okolnosti, ktoré môžu podstatne 
vplývať na čas realizácie ulice a vzhľadom na čas realizácie v jesenných - zimných 
mesiacoch, tieto práce boli  prejednané so zhotoviteľom a navrhnuté na preloženie na r.2018 
v rámci Dodatku k ZoD. Preloženie prác na r.2018 v zmysle ZoD nevyvolá žiadne sankcie 
voči mestu od zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. Košice. 
        

K plánovanej výmene inžinierskych sietí je potrebné zdôrazniť, že žiaľ u  prácach 
takého druhu  je nutné kalkulovať s kolíziami a nepredvídanými okolnosťami, ktoré môžu 
vplývať na postup a termín dokončenia výmeny inžinierskych sietí, a v konečnom dôsledku   
aj na termín ukončenia diela obnovy miestnych komunikácií, a na druhej strane na nečakané  
prevádzkové obmedzenia u užívateľov  nehnuteľností, (napr. na ul. b. Királya v plánovanej 
trase nového plynovodu bola nájdená stará murovaná kanalizácia, na ktorú bola napojená aj 
Gymnázium H. Selyeho, túto musela zrušiť KOMVaK, a.s. a prepojiť gymnázium na 
existujúcu novšiu kanalizáciu, alebo nefunkčný domový uzáver gymnázia za hlavným 
(verejným) uzáverom, následkom čoho nebolo možné odstaviť vodu tečúcu z budovy 
gymnázia, pri napojení vodovodnej prípojky, ale musel byť odstavený verejný vodovod a 
vymenený naviac aj domový uzáver na vodovodnej prípojke gymnázia, alebo murovaná 
klenba v komunikácii v trase plynovodu, alebo nevybrané paženie – oceľová stena pod 
komunikáciou (tzv. Larsenky) po vtedajšej realizácii kanalizácie na Eötvösovej ulici v trase a 
popri trase nového vodovodu, alebo staré klenbové kanalizačné prípojky, ktorých presná 
poloha a hĺbka nebola známa a pod.).  
          

Pri odstránení kolízií a porúch je potrebné vyzdvihnúť kladný prístup prevádzkových 
pracovníkov spoločnosti KOMVaK – Vodární a kanalizácie mesta Komárna a.s. a spoluprácu 
so zhotoviteľmi, resp. s MÚ, ktorí spolupracovali mimo pracovnej doby, v skorých aj v 
neskorých hodinách so zhotoviteľmi ako aj na požiadanie poverených zamestnancov MsÚ. 
Zo šiestich mesiacov (26 týždňov) realizácie obnovy MK v Komárne podľa ZoD s 
EUROVIOU SK, Košice, podľa harmonogramu SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava, resp. podľa 
harmonogramu zhotoviteľa obnovy verejného vodovodu bolo celkom ,,vykrojených,, 
naplánovaných 12 týždňov na výmeny inžinierskych sietí.  
       

Vzhľadom na to, že daný technologický postup prác neumožnil vykonávať súbežne 
výmenu inžinierskych sietí a obnovu MK na tej istej ulici, na realizáciu obnovy MK pre 
zhotoviteľa v skutočnosti ostal zmenšený časový priestor a napätý harmonogram.      
Vzhľadom na nepredvídané naviac práce a časový sklz prác SPP - Distribúcia Bratislava, 
a.s. daný harmonogram ani nebolo možné dodržať. Len na porovnania v meste Levice 
zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. na zhotovenie obnovy MK mal skoro rovnako - 25 týždňov, 
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pričom bolo obnovených len 10 miestnych komunikácií, o 1 km kratšej dĺžky, menšej plochy  
a len 1 ulica bola dotknutá výmenou poruchového vodovodu.   
       

Nepredvídané práce sa potvrdili aj v prípade prác na verejnom vodovode a prác 
Slovenského plynárenského priemyslu – Distribúcia, a.s. Bratislava, výskytom nevytýčených 
podzemných vedení v trase vedenia (už spomenutá murovaná kanalizácia,  odhalené 
poruchy kanalizačných prípojok, uličných vpustí, dažďových zvodov, vodovodných hydrantov 
a pod. ako aj kolízií situovania vlastných vedení SPP - Distribúcia, a.s. v porovnaní s 
technickou dokumentáciou a pod.). Na včasné ukončenie zazmluvnených prác popri 
odstránení kolízií neboli dostačujúce ani kapacity ich zhotoviteľa. SPP - Distribúcia, a.s. 
Bratislava,  listom zo dňa 02.10.2017  sa ospravedlnil za časové oneskorenie dokončenia 
svojich prác mestu, ktoré ináč presunuli dopredu na r.2017 na podnet mesta ako mimoriadnu 
investíciu. Zo strany SPP - Distribúcia,a.s. kvôli nedodržaniu harmonogramu došlo aj k 
rozviazaniu zmluvného vzťahu so zhotoviteľom ŠIPS, s.r.o. Zlaté Moravce. Zároveň navrhli 
preloženie výmeny plynovodu na ul. Eötvösovej - s odvolaním sa na ťažkosti pri obstaraní 
overeného zhotoviteľa a na začiatok vykurovacej sezóny, na jar 2018. Tento návrh bol 
prejednaný aj na kontrolnom dni 03.10.2017 s vedením mesta. Podľa vyjadrenia vedúceho  
investícií – stred  p. Ing. Miroslava Hronca penalizácia SPP - Distribúcie, a.s. môže byť 
kontroproduktívna pre mesto. Preloženie prác na rok 2018 je objektívne dané a v zmysle 
ZoD nevyvolá žiadne sankcie voči mestu od zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. Košice. 
       

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a ťažko opätovne dosiahnuté 
konsolidované vzťahy medzi mestom a SPP - Distribúcia, a.s. je na zváženie, či  mesto 
namiesto penalizácie nemá si zvoliť  spôsob kompenzácie naviac prácami podľa vzájomnej 
dohody so SPP - Distribúciou, a.s. pre mesto pri nasledujúcej jej investičnej činnosti  v roku 
2018 a ďalších. So zreteľom na zmenu harmonogramu prác  SPP - Distribúcia a.s. sa 
pokračovali práce na verejnom vodovode na tejto ulici. Práce na obnove verejného vodovodu 
pri obnove MK  sa majú dokončiť v r.2017, v prípade priaznivého počasia do 15.12.2017 
podľa Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo s GFCH, s.r.o. Žilina.  
       

Čo sa týka naviac prác, v súčasnosti po rokovaní 26.10.2017 vedenia mesta so 
zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. sa pripravuje Dodatok k Zmluve o dielo aj vzhľadom na 
presun realizácie ul. Jókaiho a Ul. Eötvösova. V súčasnosti prebieha proces odsúhlasenia 
naviac a nerealizovaných tzv. menej prác medzi technickým dozorom a stavbyvedúcim 
zhotoviteľa, ktoré budú uvedené aj v Dodatku k ZoD so zhotoviteľom. Informatívne  môžeme 
uviesť, že  v súčasnosti evidujeme  195 tis. naviac prác, a 90 tis. nerealizovaných, tzv. menej 
prác s EUROVIOU SK, a.s.. Pri príprave Dodatku k ZoD bolo na kontrolnom dni dohodnuté 
so zhotoviteľom odovzdanie ul. B. Királya v stave – v prípade priaznivého počasia - nová 
obrusná vrstva vozovky a vyhotovenie pevného podkladu chodníkov  do 15.12.2017. Na jar 
je nutné kalkulovať aj s nepriaznivým počasím, ale zhotoviteľ na kontrolnom dni 26.10.2017 
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prisľúbil, že s prácami v roku 2018 začnú neodkladne, resp. aj skôr, ak to umožní 
technologický postup a počasie.          
       

Vzhľadom na zhoršený technický stav vozoviek po výmene inžinierskych sietí  bolo 
navrhnuté koordinátorom prác, aby MÚ zabezpečil posúdenie stavu vozovky dotknutých 
troch ulíc po výmene inžinierskych sietí odborne spôsobilou osobou pre inžinierske stavby 
/projektantom, pred realizáciou novej asfaltovej obrusnej vrstvy, a na základe výsledkov z 
tohto zistenia sa postupovalo pri obnove MK v roku 2017 a 2018. U ostatných ulíc je 
potrebné znova zdôrazniť, že mestom bolo odsúhlasené projektové riešenie opravy 
miestnych komunikácií technológiou výmeny hornej obrusnej asfaltovej vrstvy vozovky, bez 
výmeny jej nosnej vrstvy a riešenia odvodnenia komunikácie. Z tohto odsúhlaseného 
projektového riešenia vyplývajú pre realizátora ako aj pre mesto príslušné kvalitatívne 
parametre a vymedzený spôsob realizácie diela. 
 
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
F. Rajko – ..... prosím napísať do zápisnice, že vedenie upozorňujem na to už 3 x, lebo 
nakoľko táto nešťastná situácia tam trvá už vyše troch týždňov. Avšak sú aj také ohlasy, že 
tam nebude vybudovaný odvodňovací systém. Vzhľadom na to obyvatelia sformulovali svoje 
obavy ohľadom úspešného dokončenia prác, lebo je jednoznačné čo sa tam deje. Obyvatelia 
sa obávajú toho, že vykonaná práca, ktorú už nerobí EUROVIA, ale subdodávateľ, 
a nepoviem meno, lebo mu nechcem robiť dobrú ani zlú reklamu, že tu bude odovzdaná 
kvalitná práca. Žiadam vedenie mesta, aby sa dostavili do terénu a pozreli si situáciu, ktorá 
tam pretrváva. Nie je to výmysel. Treba to vidieť. Keď to však takýmto odflákaným 
spôsobom, tak sú tie peniaze vyhodené oknom. Potom sem príde 80 ľudí, tak ako v iných 
prípadoch a budú vám vysvetľovať, že nie sú ochotný premávať v bazéne, atď., atď.. 
Poprípade po ukončení zasadnutia môžem vedeniu mesta rozpovedať podrobnosti. Teraz 
však nechcem ťahať čas ostatným poslaneckým kolegom. Ďakujem. 
 
(následne ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 94/:  
k Informatívnej správe o stave obnovy miestnych komunikácií v Komárne ku dňu 
31.10.2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 17 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý (č. uznesenia 1565/2017)  
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K bodu číslo 26  – Rôzne 
 
B. Keszegh – ..... uzatváram možnosť prihlásiť sa do bloku Rôzne. Pán Béla Szabó má 
slovo, nech sa páči.  
B. Szabó – ..... ďakujem za slovo pán zástupca primátora. Viac vecí by som chcel 
spomenúť, a jedna z nich už dnes bola spomenutá. Pán hlavný architekt už dnes hovoril 
o prázdnom pozemku, kde predtým žili Rómovia, a mesto riešilo krízovú situáciu tej budovy. 
Jeden vchod je zo strany ul. Parnej, a bol by som zvedavý, mesto na koľko kontroluje tieto 
veci, ale mohlo sa to stať v tomto roku, ale budova je plná smetí, a je tam nanosená pôda. 
Sú tam hory pôdy. Tá časť, ktorá bola predaná, o to je pekne postarané, a je aj ohradené. 
Navrhujem každému, aby prešiel tade, a pozrel sa na tie časti, ktoré sú v majetku mesta. 
Bolo by dobré sa pozrieť za týmto čím skôr, lebo takto sa to nedá ani predať. Mojou druhou 
otázkou je, že počas Ondrejského jarmoku nebol otvorený ten vchod zo strany 
Elektrárenskej cesty, ktorý vedie k miestu konania jarmoku. Minulý rok tam bolo vytvorené 
parkovisko. Ja sa teraz len pýtam, ale ja to viem tak, že tam uložili väčšiu časť obrúsenej 
vrstvy asfaltu, a predpokladám že dočasne. Otázka je taká, že kto to bude odnášať a z akých 
peňazí? Taktiež treba vedieť, že ide o nebezpečný odpad, a mesto ten priestor dalo do 
poriadku z európskych peňazí. Bolo by dobré dostať na toto odpoveď, že aké sú plány, a čo 
bude s tou skládkou odpadu. Tretia vec, ktorú som pred chvíľkou už spomínal, že NSK urobil 
ulicu Roľníckej školy od hlavnej cesty Bratislavskej až po Hadovskú cestu. Je to zaujímavé, 
lebo na niektorých miestach obrúsili z asfaltu 2 cm, niekde vôbec nič, ale zvýšili celý povrch 
cesty. Ja nie som odborníkom, ale podľa niektorých takto nie je isté, že tie dve vrstvy bude 
možné dobre spojiť. Momentálne povrch asfaltu je dobrý. Ale oni nevyriešili odvod dažďovej 
vody, a teraz budem konkrétny. Hovorím o veľkej križovatke pred Riekerom. Pri ul. Slobody 
a ul. Roľníckej školy je tá malá pekáreň. Tam kanalizácia nie je riešená už dlhé roky, a tým, 
že oni zvýšili povrch vozovky, tento problém bude ešte viac zaťažovať mesto. Na minulom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, čiže pred dvoma týždňami v interpeláciách, myslím si, 
že vtedy som o tom hovoril, ale viem, že mestský úrad nadviazal kontakt so Slovenskou 
správou ciest, prostredníctvom ktorých by to bolo urobené. Nemám žiadnu informáciu, že 
momentálne čo sa deje. V prípade veľkého dažďa, tá celá križovatka, aj ul. Slobody, ktorý je 
v majetku mesta, ich tri štvrtina je pod vodou. Neviem, kto ešte chodí tade, a vedel by 
potvrdiť moje slová, lebo nie je to iba výmysel. Každopádne žiadam, aby bolo vyriešené 
odvodňovanie tejto križovatky, a keď k tomu sú potrebné financie z rozpočtu, tak musí byť 
zaradené do budúceho rozpočtu. Buď cez kategóriu opravy, alebo cez investícií. Ďalšia vec, 
na ktorú sa musí spýtať, sa týka parkovacích miest, a to pri Veľkej jarkovej ul. a na ul. 
Dvorskej, na 2. sídlisku. Verejné obstarávanie bolo ukončené, ale zatiaľ sa práce nezačali. 
Mám takú informáciu, že Dopravná polícia blokuje ten plán. Je to dosť zaujímavé, lebo sú to 
vnútorné komunikačné spojové cesty, ktoré sa nachádzajú pri zelenej ploche obkolesenej 
obytnými domami, a tie parkovacie miesta mali byť vybudované na základe žiadosti 
obyvateľov tejto zóny. Takisto ako doteraz, už asi 50 rokov tadeto chodia autá. Teraz je taký 
problém, že dopravná polícia všetky tie vnútorné cesty chce prerobiť na jednosmerné. Takže 
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neviem aká je teraz situácia, bolo by dobré informovať obyvateľov, či sa to uskutoční tento 
rok, alebo nie. Či bude potrebné zdroje vyčlenené na tieto práce preniesť na ďalší rok, alebo 
nie. Ďalšia vec sú chodníky pri ul. Gazdovskej a pri Bauringoch. Túto záležitosť som minule 
taktiež spomínal, že tieto už mali byť odovzdané do 31. októbra. Žiadal som aj o to, aby sme 
boli informovaní o tomto písomne. Dúfam, že všetci to dostávajú naďalej. Začali to tento 
týždeň v utorok, v najväčšom daždi a v troch stupňoch. K tomuto poviem len toľko, že je to 
dosť zaujímavé. Akú kvalitu vieme zabezpečiť, a čo záruka? K záruke len toľko, že oni dajú 
záruku na kvalitu asfaltu. Ale keď príde k tomu, tak som zvedavý, čo si bude vedieť mesto 
uplatniť, presadiť. Ale nech nemám pravdu ja! A ešte jedna vec. V súvislosti s verejnými 
obstarávaniami žiadam, aby sme na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli 
informovaní, že veľké verejné obstarávania, a tu už odznelo zo strany pána zástupcu 
primátora, že na ďalšom zasadnutí bude predložená informácia o verejnom obstarávaní 
týkajúcej sa hromadnej mestskej dopravy, ale taktiež žiadame informovať o obstarávaniach 
týkajúcich sa kosenie tráv, odnášanie odpadov a smetí, atď. Tak viem, že viac z týchto zmlúv 
je už po splatnosti. Hovoríme o ukončených zmluvách, a nechápem, prečo neboli vykonané 
alebo pripravené verejné obstarávania ešte vtedy, keď tie zmluvy ešte boli platné. Taktiež by 
bolo dobré vedieť, kto, a na základe čoho predĺžili tieto zmluvy. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh – ..... odznelo tu veľa otázok, a asi by bolo najlepšie, keby vedúci jednotlivých 
oddelení by ich odpovedali. Na otázku týkajúcej sa skládky odpadov viem dať odpoveď. 
Veľmi pozitívne bolo, že značnú časť obrúsenej vrstvy asfaltu sme vedeli znovu využiť, a to, 
čo sme nevedeli použiť, to sme predali, a použili to pri vybudovaní spojovacích ciest pri 
novom moste. Momentálne na tom mieste sa nachádza skládka obrúsenej vrstvy asfaltu, 
ktorá taktiež bude použitá, veď máme dlhý zoznam žiadateľov, ktorí by chceli využiť tento 
obrúsený asfalt. Ako príklad na využitie tohto asfaltu môžem spomenúť ulicu Lesnú, alebo 
Novú osadu, kde na viacerých miestach, kde to bolo veľmi zlé, sa nám podarilo konsolidovať 
situáciu tak, že tie podmienky sú teraz oveľa lepšie. V blízkej budúcnosti sa tá skládka 
zmizne odtiaľto, a bude využitá na podobné účely. Takže toľko som chcel k tomu povedať. 
V Parnej ul. taktiež jeden dodávateľ využil tento priestor, že ten materiál čo vybral – plynové 
a vodové potrubia, že niekde ten materiál uskladní, a potom neskôr ich taktiež použijú. 
Ostatné otázky – lebo veľa otázok tu odznelo, ja som teraz vedel odpovedať na tieto otázky. 
Slovo má Attila Horváth... 
A. Horváth – ..... navštívil ma jeden pán, ktorý zastupoval komárňanských dôchodcov. Vraj 
pred šiestimi rokmi mesto zrušilo podporu 0,33 eur, ktoré bolo poskytnuté dôchodcom na 
stravovanie, ktoré bolo poskytované za istej výpomoci mesta. Nevedel som k tomu povedať 
nič konkrétne, len som mu sľúbil, že túto požiadavku - či by mesto vedelo nejako napomáhať  
v stravovaní dôchodcov - budem tlmočiť na zasadnutí zastupiteľstva. Oni približne vypočítali, 
že ide o sumu vo výške 20 tis. eur ročne, čiže podpora 0,33 eur denne na jednu osobu. Ja si 
myslím, že toľko úcty si zaslúžia, veď vždy vieme toľko peňazí všelijakými spôsobmi rozdeliť. 
Druhá moja otázka – ktorú taktiež tlmočím, nakoľko majitelia malých zvierat ma požiadali, či 
by sa im nedalo nejako pomôcť, lebo zvieratká zahynú, a bolo by dobré im vyhradiť nejaké 
miesto, už aj z hygienického hľadiska by to bolo lepšie. Preto by som chcel požiadať mestský 
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úrad, keby sa pozrel za tým, že aké sú podmienky pre vytvorenie takéhoto cintorína pre 
zvieratká, a keby bolo možné, tak by mesto zabezpečilo takýto priestor. Takže v mene 
dôchodcov a majiteľov malých zvierat už by som dopredu poďakoval za pozitívny postoj a za 
pomoc. Nezabudnime, že rok 2018 je veľmi dôležitý rok, kedy sa budú konať aj voľby. 
Ďakujem pekne.  
B. Keszegh – ..... ďakujem pekne. Myslím si, že o dôchodcov sa musíme starať každý rok. 
Tu by som aj poprosil Adrianu Bíró, aby sa za týmto pozrela, a keď bude potrebné, nech to 
konzultuje s pánom poslancom alebo so zástupcami dôchodcov, ktorí oznámili tento 
problém. Skúsime to riešiť konštruktívne. V rámci Domovu dôchodcov alebo aj 
opatrovateľskej služby je kruh dôchodcov, ktorí sú intenzívnejšie podporované samosprávou, 
ale mali by sme nájsť aj takú formu podpory, ktorá by rovnako pomáhala tým 6-7 tisíc 
komárňanským dôchodcom. Poprosím pána Patusa, nakoľko odchyt túlajúcich zvierat patrí 
do ich pôsobnosti, aby zistili podmienky na vytvorenie takéhoto cintorína pre zvieratá, že aké 
sú zákony a predpisy. Taktiež by bolo vhodné zistiť aj náklady spojené s vytvorením takéhoto 
cintorína, prípadne by bolo dobré aj pripraviť aj nejakú správu o tomto pre pána poslanca. 
Iste to má finančný dopad, ale ak to páni poslanci budú podporovať, tak by sa to dalo 
zrealizovať. Slovo má pán poslanec Károly Less... 
K. Less – ..... ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, Komárno má dve také mestské 
časti, o ktorých sa staráme trošku ako macochy, jedna je Nová Stráž, a druhé sú Hadovce. 
Rád by som tu prečítal list občana z mestskej časti Hadovce, ktorý som obdržal včera večer. 
„Milý Károly, v prvom rade Ti chcem zagratulovať, veď aj ja som ti dal jeden hlas. Nehnevaj 
sa, ďalej budem písať po slovensky, lebo v tom jazyku mi to ide lepšie. Ďakujem za 
pochopenie... Pomaly sa končí rok 2017, ale žiaľ nič sa zatiaľ v Hadovciach nezmenilo. 
Názvy ulíc ešte stále nie sú, číslo domov sú na stĺpe, čo je hanba. Sú síce nové označenia 
autobusových zastávok, ale starí ľudia musia stáť pod holým nebom keď treba čakať na spoj. 
O chodníkoch už ani nehovoriac, a ešte v roku 2014 sme podávali do mesta Komárna 
žiadosť, aby sa v danej ulici, kde bývam, urobili niečo s cestou. Keď poprší, tak je tu 40 cm 
vody. Do troch domov automaticky zatekáva voda, do pivníc. Toto riešil pán poslanec JUDr. 
Bende, ale do dnešného dňa sa nič neudialo. Už nehovorím ani o voľbách do VÚC. Určite 
treba spočítať v bode č. 3, koľkí občania sa zúčastnili týchto volieb, nakoľko volebná 
miestnosť bola na Budovateľskej ulici. Ako tam majú tí dôchodcovia, keď tam nechodí žiadny 
autobus. Už nehovoriac o tom, že v komisii nesedeli, nesedia nik z časti mesta Hadoviec. Je 
to správne? Takto v budúcich voľbách bude ešte menej prítomných občanov. Želám ti veľa 
zdravia, a tak ďalej... Mgr. Mikuláš Getler“. Podľa mňa pána Getlera pozná viacerí z nás. 
Tieto očakávania sú skutočné, a keď sa dobre pamätám, už som v tejto veci interpeloval 
pána primátora asi pred rok a pol. Druhá požiadavka, je taktiež jeden list. Myslím si, že 
v poslednom čase sme sa dosť nepriaznivo zaobchádzali s basketbalom, Považujem to za 
problém, že mestský úrad nevyznačil zdroj financovania. Neviem, či to bolo úmyselné alebo 
nie. Teraz vám prečítam list fanúšikov, ktoré som chcel prečítať ešte vtedy. Myslím si, že 
nemôžeme ignorovať názor 600-700 ľudí. „Vážený pán primátor, poslanci, dámy a páni. Dole 
podpísaný Zsolt Kovács, jeden zo zakladateľov fanúšikovej skupiny Danube-Devu, by som 
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sa obrátil na vás s jednou otázkou. V mene tých stovky fanúšikov, ktorí patria do našej rodiny 
fanúšikov, vás úctivo žiadam, aby ste znovu posúdili žiadosť basketbalového klubu 
o poskytnutie finančnej podpory, a aby ste hlasovali za, nakoľko náš obľúbený basketbalový 
klub potrebuje podporu aj od mesta. Verím tomu, že vám nemusím predstaviť najúspešnejší 
športový team v histórii Komárna, veď ich výsledky hovoria o sebe. Naďalej by sme sa chceli 
tešiť radostiam a úspechu tohto športu, a k tomu žiadame aj vašu pomoc. Cítime to tak, že 
nie len my potrebujeme mesto, ale aj mesto potrebuje nás. Pri cestovaní v rámci nášho 
štátu, ale aj vo svete, my šírime dobré meno nášho milovaného mesta, a podľa mojich 
vedomostí ani fanúšikovia, ani náš basketbalový klub doteraz mesto nevystavil hanbe. 
Všade sa dokážeme uspieť aj napriek tomu, že viackrát sme vystavený útokom. Tí, ktorí sa 
už niekedy zúčastnili na niektorom basketbalovom zápase v Komárne, ten vie, o čom 
hovorím. Veľmi rád vás privítame na niektorom zápase, a samozrejme nielen v období 
kampane, ale aj na niektorej oslave po úspešnom zápase, práve preto, aby ste aj vy moli 
prežiť tie zážitky a tú radosť, čo my prežívame po každom úspechu. Je to zážitok a životný 
pocit. Nechceme, aby nás pripravili od týchto pocitov a zážitkov, lebo je to o nás, 
o Komárňanoch. Tí basketbaloví hráči nám prinášajú potešenie, nech pochádzajú 
odkiaľkoľvek, hrajú pre nás, pre naše mesto. Samozrejme hrajú pre peniaze, veď hovoríme 
o profesionálnych športovcov. Žijú taktiež z peňazí, čo je pochopiteľné. Prosíme vás, keď 
budete hlasovať o finančných podporách, tak myslite na to, že tú finančnú pomoc nedávate 
jednému alebo druhému hráčovi, ale že to dávate všetkým obyvateľom - komárňanským 
fanúšikom basketbalu, ktorí sú vyhladení na úspech basketbalového klubu a mrhaním času 
a energie podporujú tento športový tím. Prosím vás, urobte tak aj vy, a postavte sa za 
Komárňanom! Vážené vedenie mesta, je čas to dokázať! Ďakujem! Raz-dva-tri, Komárno, do 
toho! Zsolt Kovács. Ďakujem pánom poslancom, že medzi tým sa tu rozprávajú. K tomuto by 
som rád povedal ešte pár slov. Predtým som bol obvinený, že chcem z Komárna urobiť 
mesto športu. Nie, nechcem, naše mesto už je mestom športu. Čo pán Andruskó spomínal, 
že by sme nemali až tak veľmi podporovať profesionálny šport, tak by som argumentoval 
tým, že práve z tvojej školy bol jeden žiak, a je tam aj viac príkladov na toto, ktorého matka 
ma vyhľadala, že jeho syn je zbláznený do basketbalu, a kde môže kúpiť basketbalový 
panel? Čiže títo športovci sú takým príkladom a vzorom pre mladistvo, že ich vedú k športu. 
Ešte by som chcel povedať jednu vec. Najväčšou reklamou nášho mesta bohužiaľ nie je 
turizmus, ani Slovenské lodenice, ale práve šport, a v rámci športu aj basketbalisti. Basketbal 
v Komárne zastupuje určitú kvalitnú športovú kultúru. Ďakujem za slovo.  
B. Keszegh – ..... ďakujem. Pán poslanec, len toľko, ak dovolíte, nie vedenie mesta, ale 
poslanci sa rozhodujú o poskytnutí finančných podpôr pre šport. Táto žiadosť bola aj 
pripravená, a aj zdroj by sa našiel, takže poslanci by vedeli o tom rozhodovať. Aj minulý rok 
boli podporovaný pri Alpe Adria Cup, a taktiež v tomto roku mestský úrad pripravil túto 
žiadosť. Páni poslanci majú právo rozhodovať o tomto. To, že žiadosť nepodporila športová 
komisia, finančná komisia a potom ani rada mestského zastupiteľstva, nie je otázkou vedenia 
mesta, ale tieto odborné orgány to nepodporovali. Rád by som za to pripomenul aj to, čo 
som hovoril aj v prípade futbalu, že kúpou permanentky každý vie podporiť klub. Ak je 
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basketbal niekomu srdcovou záležitosťou, tak iste vie ho podporiť tým, že kúpi permanentku, 
a tým poukazuje aj na to, že aké dôležité je pre neho basketbal, a to nielen na úrovni slov, 
ale aj činmi. Pán Glič, máš slovo... 
K. Glič – ..... týmto by som chcel upozorniť na vážny ekologický problém záhradkárskej 
lokalite v mestskej časti Harčás. V tejto lokalite sa nachádza skládka nebezpečného odpadu, 
ktorá kontaminuje podzemnú vodu v okolí tejto skládky. Z uvedeného dôvodu záhradkári 
predmetnej lokality nemôžu využívať vodu zo studní na pitné účely, a nemali by túto vodu 
používať ani ako vodu úžitkovú. Záhradkári nemôžu vodu zo studni používať ani na 
polievanie. Žiadam preto mestský úrad, aby situáciu v predmetnej záhradkárskej lokalite 
zmonitoroval, a ak to bude nevyhnutné, aby zaradil do plánu investícií na rok 2018 
vybudovanie prívodu pitnej vody z mestskej vodovodnej siete do predmetnej záhradkárskej 
lokality. Dám to aj na papieri. Mám ďalší bod. Čo sa týka odvolanie viceprimátora, chcel by 
som sa na to pozrieť z iného uhlu pohľadu. Nie z toho uhlu pohľadu, že kto bol odvolaný, 
a prečo bol odvolaný. Podľa môjho názoru to, že teraz budeme mať len jedno viceprimátora, 
a to, čo sa stalo, je jeden veľký škandál. Pre budúcnosť si myslím, a vždy som to 
presadzoval aj v minulosti, a verejne, že Komárno je také dôležité mesto v tomto regióne, - 
však to malo byť malé župné mesto -, že vždy aj v budúcnosti si zaslúži mať dvoch 
viceprimátorov. To je môj názor. Ďalší bod – Poliklinika. Budem sa k tomu vždy vracať. 
Vyzývam vedenie mesta, pána viceprimátora a primátora, aby čo najskôr zvolal poslancov, 
aby sa začala riešiť koncepcia doriešenia budovy Polikliniky. Treba to rýchlo riešiť, a netreba 
na nič čakať. A teraz už musím reagovať na to, čo Karcsi Less začal, basketbal. Áno, boli tu 
nepríjemné formy nátlaku, ktoré tu boli, a o ktorých sme hovorili minulý týždeň. Na druhej 
strane musím povedať, že ja ako predseda športovej komisie, mojim cieľom bolo dotiahnuť 
hlasovanie o dotácii pre mestský basketbalový klub dokonca. To bol môj cieľ. A musím 
povedať, že nie ja som zmaril hlasovanie. Malo sa tu ukázať na zastupiteľstve, ako prejde 
návrh na navýšenie dotácie. To, čo tu bolo, nechcem konkrétne hovoriť, ale to, čo tu bolo 
zmanipulované, zase nerobte si z nás vážení ľudia srandu. Že stiahneme „forrás“ – zdroj 
pred zastupiteľstvom, pretože to neprešlo radou, a neprešlo to komisiami. To je úplne na 
smiech, prosím vás. Takže ešte raz, nie ja som zmaril hlasovanie. Hlasovanie zmaril mestský 
úrad, a nebudem to konkretizovať. A čo sa týka basketbalu, ešte jednu vec. Nechcem si 
u nikoho šplhnúť, každý má svoj názor na veci. Poviem to tak realisticky. Keď sa pozriete na 
sponzorov jednotlivých basketbalových klubov, tak uvidíte, že v každom meste je minimálne 
20 sponzorov. Tu je sponzorov 5-6, nebudem menovať, ale Heloro a Com-Therm sponzoruje 
basketbal, a sponzoruje aj iných šport. A možno aj kultúru. Nemusel by. Z tohto hľadiska 
musím povedať, že môžeme sa tešiť, že sponzoruje. Ešte raz opakujem, že u nikoho si 
nechcem šplhnúť. To som povedal jednu realitu. Pozrite sa koľko sponzorov má basketbal 
v Komárne, a koľko má v iných mestách. Ďakujem. 
B. Keszegh – ..... ďakujem. Zsolt Feszty má faktickú poznámku na pána Gliča... 
Zs. Feszty – ..... áno. On, ako prvý človek športovej komisie, a keď to hlasovanie 
o poskytnutie podpory pre basketbalový klub dopadlo tak ako, a nakoľko tú finančnú pomoc 
potrebujú veľmi rýchlo, tak možno aj to by bolo riešenie, keby sa niekto porozprával týmto 
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pánom – zástupcom fanúšikov, a ten by sa pri ďalšom domácom zápase postavil pred 
ostatným fanúšikom, obecenstvom, a od každého návštevníka by vypýtal 5,- eur. Tribúna je 
pre 2 tisíc návštevníkov. Ak potrebujú pomoc veľmi rýchlo, tak možno aj to by bolo riešením. 
Čiže aj nad týmto by sa dalo uvažovať. Samozrejme podporujem to, aby viacerí sponzori boli 
zapojení a oslovení. Keby som mal viac času, ja by som aj rád pomohol, ale bohužiaľ 
nemám... 
B. Keszegh – ..... dobre. Attila Horváth ešte môže mať faktickú poznámku na pána poslanca 
Gliča, ale prosím vás, inak sa už nedá prihlásiť do diskusie. Takže nič? Tak to zrušíme. Imre 
Andruskó... 
I. Andruskó – ..... pán zástupca primátora, nechcel som sa zaoberať s touto témou, ale 
poukázal by som na pár vecí. Minulý rok pán MUDr. Attila Horváth bol ten, ktorý navrhol 12 
tisíc eur, a ja som bol ten, ktorý našiel na to zdroj. Takže priviesť nás do takej situácii, že my 
nechceme podporiť basketbal, to nie je pravda. Minulý rok sme to boli my dvaja, lebo ty si 
prišiel s návrhom, ja som našiel zdroj. Chcel by som zdôrazniť, že našiel som reálny zdroj, 
ktorý na konci roka aj bol na účte. Nikdy dom nezvykol hrať takú hru, že by som navrhoval 
nereálne zdroje. V tomto prípade naozaj nebol priložený návrh na zdroj na zasadnutí 
zastupiteľstva. Preto som to tak navrhol, lebo aj rokovací poriadok jednoznačne hovorí, že 
k v návrhu nie je uvedený zdroj, tak nie je možné o tom hlasovať. Chcel by som požiadať 
pána Gliča, predsedu komisie, aby zvolal športovú komisiu, pozvali zástupcov športových 
klubov. Lebo minule tu odzneli veci, ktoré by bolo dobré vyjasniť, veď nikto tu nie je proti 
basketbalu, ale bolo by dobré mať pod kontrolou aj tie spôsoby. Preto Ťa žiadam pán 
predseda, budúci týždeň zasadajú komisie, nech je mimoriadne zasadnutie športovej 
komisie, kde budú pozvaní len zástupcovia basketbalu, a bude príležitosť vyjasniť si situáciu. 
Nikto nehovoril, že ich nechce podporiť. To, že ich mesto nepodporuje, to je zase 
dezinformácia zo strany fanúšikov. Tento rok dostali vyše 50 tisíc eur. Spoločnosť Comorra 
Servis dotujeme ročne 600 tisíc eurami. Za výhodných podmienok môžu používať športovú 
halu pri zápasoch a tréningoch, ale musíme dodať, že pre mesto to znamená 600 tisíc eur. 
Nie je tam len športová hala, ale všetky inštitúcie. Takže nehrajme takú hru, že my 
nechceme podporiť šport. Mesto značne podporuje šport, a ja som pri športe vždy hlasoval 
za. Takže povedzme aj sumy. Commora Servis podporujeme so 600 tisíc eurami, z ktorých 
90% ide na šport. Prevádzka inštitúcií a dotácie, ktoré sú tam nejako zhrnuté, schované. 
Takže aj toto je pravdou. Pán poslanec Zsolt Feszty mal pravdu v tom, že ak to závisí od 
tých 10 tisíc eur, tak je problém veľmi veľký. Rozpočet basketbalu je viac 100 tisíc eur. Ak 
budúcnosť komárňanského basketbalu závisí od 10 tisíc eur, tak ten problém je naozaj 
veľký. Tých 10 tisíc eur od nás ich nezachráni. Potom čo bude budúci rok. Ale ja aj nabudúce 
budem hlasovať za, nieže to niekto pochopí nesprávne. Ja s tým nemám problém. Ale 
otázka je tá, že kde je tá koncepcia, ktorá zaručí, že tento model bude fungovať dlhodobo. 
Keď budú mať len 3-4 sponzorov, tak to nebude schopné fungovať. Ale nie je to našou 
úlohou rozhodovať o tomto. Myslím si, že to bol Zsolt Feszty, ktorý to navrhol, a áno, mali by 
sme trvať na tom, že ten, ktorý dostane aspoň 10 tisícovú dotáciu, tak musí prijať to, že bude 
poslaneckým členom daného predsedníctva. A tým získa náhľad aj do účtovníctva. Nech to 
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niekto zase nepochopí zle, ja sa nechcem dostať to žiadneho klubu, ale sú tu kolegovia, 
ktorý sú spojené s niektorými klubmi a rád pôjdu. Ak im to nedovolia, tak nebude podpora. Je 
to také jednoduché. Nad týmto by sme sa mali zamyslieť. A k čomu som chcel povedať 
svoje, tak tiež sa to týka rozpočtu. Pozeral som na rozpočet pre ZUŠ. Dostane 84% z 
normatívy, pričom ju navštevuje 1000 žiakov. V susedných mestách - v Štúrove, v Kolárove, 
v Dunajskej Strede a v Nových Zámkoch – ZUŠ dostanú skoro 100% normatívy. To 
znamená, že dostanú o 100 tisíc eur viac, ako naša ZUŠ-ka. Hovorím o faktoch. Všade 
dostanú 90 až 95 percent, u nás plán nedosiahne ani 84%. Je tam 1000 žiakov, ktoré sú 
naše deti, sú to deti obyvateľov Komárna. Aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť. A ide 
o našu inštitúciu, my sa musíme o nich postarať. Zamyslime sa nad tým. A čo tu spomenul 
pán doktor Horváth, súhlasím s tým, musíme pomáhať dôchodcom, ale urobil som rýchlu 
kalkuláciu. 0,33 eur na jeden deň. Naše školské zariadenia varia približne pre 200 
dôchodcom, toľko dní je návštevnosť škôl. To je 66,- eur. Máme 7000 dôchodcov, to 
znamená, že je to 462 tisíc eur.  20 tisíc eur je len 5% všetkých dôchodcov. To znamená, že 
týmto spôsobom, čiže s tými 20 tisícmi eurami dotujeme len 300 dôchodcov. 300 dôchodcov 
je presne 20 tisíc eur. Buď ich budeme podporovať všetkých, to znamená všetkým 
dôchodcom poskytneme dotáciu vo forme jedného obedu. Veď prečo by potom mesto 
neposkytlo všetkým dôchodcom obed? To by znamenalo 462 tis. eur. Tak navrhujem, aby 
podpora všetkých dôchodcov s obedom bola zapracovaná do rozpočtu. Môžete sa na tom 
usmievať, ale požiadavka bola o tomto. To ročne znamená 462 tis. eur. Dá sa to vypočítať 
veľmi jednoducho, 0,33 eur na deň, v školskej jedálne je to 200 x obedov ročne, to znamená 
66 eur ročne. 66 eur krát 7000 dôchodcov – to je 462 tisíc eur. Pán inžinier Kóňa, je to 
reálne?  
B. Kóňa – ..... podľa mňa to nie je reálne... 
I. Andruskó – ..... dobre, ale je to môj návrh, a prosím, aby ste to zapracovali do návrhu 
rozpočtu. Je to 462 tis. eur. Ešte raz vám hovorím, tých 20 tis. eur sa týka iba 300 
dôchodcov. Kde sme od 7000? Keby som bol dôchodcom, tak taktiež by som očakával, aby 
ste ma podporili takýmto spôsobom. Takže toľkoto k tejto téme ohľadom dôchodcov. Ja to 
budem podporovať maximálne, a opakujem, nech každý dôchodca dostane denne jeden 
obed (podpora 0,33 eur)  v školskej jedálni, spolu za 462 tis. eur. Chcel by som poďakovať 
mestskej polície, lebo sme zorganizovali podujatie, diskotéku a ples. Aj my sme boli 
prekvapení, tancovalo 4000 hostí, to je už priveľa na našu aulu. Ďakujeme polícii za pomoc, 
lebo dávali pozor a skontrolovali aj okolité krčmy. Obzvlášť sa chcem poďakovať pánovi 
zástupcovi náčelníka mestskej polície, že aj druhý deň sa zúčastnili nášho „šaškovania“. 
Takže veľmi pekne im ďakujem. A ešte posledná veta odo mňa. Dňa 04. decembra, - ešte si 
musím zvykávať na jej meno, pod režírovaním pani Móniky Bajkai Csengel bude 
predstavenie Abigél. Srdečne očakávame všetkých poslancov a vedenie mesta. Prosím vás, 
aby ste váš záujem oznámili v MsKS, a podľa toho potom MsKS zabezpečí čestné 
vstupenky. Ďakujem pekne.  
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B. Keszegh – ..... ďakujem pekne. Videli sme pána poslanca, ako ho odviedla mestská 
polícia v putách na deň študentov, ale dúfame, že sa mu podarilo vyjasniť situáciu... Attila 
Horváth má faktickú poznámku na pána Andruskóa.  
A. Horváth – ..... ohľadom poskytnutia stravy pre dôchodcom by som len chcel toľko 
poznamenať, že ja som dostal toto konkrétne číslo. Neviem, ako to fungovalo pred šiestimi 
rokmi, ale podľa mňa počítajme s toľkými obyvateľmi, ktorým vtedy pomohlo mesto. Nejako 
to iste bolo vysvetlené, že prečo boli takýmto spôsobom podporovaní. Len toľkoto viem 
k tomu povedať. Ďakujem.  
B. Keszegh – ..... ďakujem pekne. Károly Less reaguje na Imre Andruskóa... 
K. Less – ..... ja by som len reagoval na basketbal... Takisto by som mohol povedať, že ak 
mesto teraz nevie dať plus 10 tisíc eur na basketbal, tak aj tam je trošku problém... Druhá 
vec, ak dobre viem, tak ten materiál bol stiahnutý na základe tvojho návrhu. V mojom 
pozmeňujúcom návrhu bolo uvedené, že odkiaľ by sa mohlo zobrať týchto 10 tisíc eur, len 
som nemal príležitosť to predložiť, nakoľko materiál stiahli z rokovania. Takže len toľko som 
chcel k tomu dodať.  
B. Keszegh – ..... pán Andruskó reaguje na faktické poznámky... 
I. Andruskó – ..... ja ti rozumiem Attila, že čo to žiadaš, ale potom treba povedať, ako budú 
vybratí tí 300 dôchodcov zo 7000? Ten, ktorý chcel, sa prihlásil na obedy, ale keď bude táto 
výhoda, tak každý si to bude chcieť uplatniť, a každý sa prihlási. Že podľa výšky dôchodku? 
Podľa mňa tu 1000-2000 dôchodcov poberá dôchodok aj v nižšej sume ako je minimálny 
dôchodok. Ja budem hlasovať za, aby boli podporované s tými 20 tis. eurami, ale na základe 
čoho budú vyberaní tí dôchodcovia. Ja s tým nemám problém... Len som povedal, že tých 20 
tisíc eur rieši stravovanie približne 300 dôchodcov, a nie 7000-om. A druhá vec, reagujem na 
pána Károlya Lessa. Pán poslanec, to čo hovoríš, je pravda. Ja som stiahol ten materiál, 
lebo nebol tam uvedený zdroj financovania. Ale druhá vec je tá, že ja som hneď aj povedal, 
že v decembri, keď to bude znovu predložené, tak to budem podporovať. To, čo hovoríš, že 
keď od tých 10 tisíc eur závisí osud mesta, tak s tým súhlasím, radšej to tu zavrime. Ja som 
nesúhlasil s tým, že mesto nepodporuje basketbal. A priniesť poslancov do takej situácii, 
a takým spôsobom, tak s tým som mal problém. A ešte raz to opakujem, dotácia vo výške 50 
tisíc eur, a cez športovú halu ešte niekoľko tisíc eur... Takže nie je to pravda, že ich 
nepodporujeme. Keď to bude predložené, ja budem hlasovať za. Ďakujem.  
B. Keszegh – ..... ďakujem. Slovo má František Rajko... 
F. Rajko – ..... ďakujem pán zástupca primátora. Ja by som mal jednu prosbu na pána 
zástupcu primátora a na pána prednostu. Momentálne sa nachádzame v období, keď sa 
pripravuje návrh rozpočtu mesta. Chcel by som navrhnúť, aby do investícií boli zhrnuté určité 
projekty z niektorých obvodov, čiže aj z mestskej časti Nová Stráž. Sú tam projekty s nižším 
rozpočtom, aj s vyšším rozpočtom. Bolo by dobré, keby sa niektoré dostali medzi 
investíciami. Som presvedčený, že ak sa nachádzajú už v tom návrhu, tak páni poslanci 
nikdy neboli proti ich schváleniu, ak sa zmestili do toho rozpočtu. Ale keď už to mesto 
ignoruje, a tá požiadavka je zaradená už pod tou čiarou, čiže nezmestí sa do investičného 
fondu, tak jej prijatie – schválenie - bude ešte ťažšie. Chcel by som ešte povedať, že tento 
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rok v každej mediálnej tlači, taktiež v elektronickej, bolo zverejnené, že sme na investície 
minuli 1 milión eur. Bohužiaľ investície pre Novú Stráž boli len vo výške 19 tis. eur, čiže veľmi 
málo. Napriek tomu, že obyvatelia Novej Stráže predstavuje 5% celkového obyvateľstva 
mesta. Čiže keď začneme počítať percentá, tak tá suma nie je veľmi reálna. Z hľadiska 
katastrálneho územia predstavuje 20% z územia mesta, jednu pätinu územiu mesta. Je tam 
veľa poľnohospodárskych pozemkov, odkiaľ sú prevedené dane na účet mestského úradu. 
Ja som ochotný prísť, keď to bude spracované, a skúsme hospodáriť múdrejšie, aby niečo 
zostalo aj pre Novú Stráž, a po tom štvorročnom cykle by bolo viditeľné, že aj tam sa niečo 
urobilo.   
B. Keszegh – ..... ďakujem za príspevok. Imre Knirs má slovo... 
I. Knirs – ..... ďakujem za slovo. Vážený pán zástupca primátora, vážení kolegovia poslanci. 
Myslím si, že posledný krát hovorím z tejto pozícii. Predovšetkým by som sa chcel 
poďakovať vedeniu mesta za dôveru, že som tu mohol pôsobiť počas troch rokoch, a Vám 
kolegom za spoločnú konštruktívnu prácu a taktiež za kritiku. Nie je mojim zvykom uraziť sa 
za kritiku, nie tak, ako ostatní. Tieto moje prejavy, ktoré v poslednej dobe odzneli primátor 
žiaľ v jednom článku nazval ako „Dumaszínház“. Ja by som si to však vyprosil. Zaujímavým 
spôsobom dnes nie je prítomný ani jeden z mojich najväčších kritikov. Na pár vecí by som 
asi mal dať odpoveď, lebo veľa ľudí, a hlavne tí, ktorí ma vtedy zvolili, a vyjadrili mi dôveru, 
považovali ma za čestného a pracovitého robotníka a dobrého športovca. Toto mi bolo 
povedané aj viackrát, a moju rodinu uznávajú za čestnú. Aj svoje deti som vychovával 
v tomto duchu. Dobré meno mesta šírili nielen tu, ale aj v zahraničí. Počas môjho pôsobenia 
a podnikania sa neurobila žiadna škvrna, a moju prácu som tu vykonával svedomite 
a čestne, a som hrdý na to. Pár vecí by som zato rád spomenul. Keď pán primátor ma zvolil 
za svojho zástupcu, a táto pozícia je zakladajúca na dôvere, tak vtedy ma požiadal, aby som 
bol jeho 1. zástupcom, a aby som sa zaoberal s rozvojmi. Bolo napísané aj poverenie, ktoré 
do dnešného dňa nebolo podpísané. Nikto nevie povedať, že z akého dôvodu nie. V našom 
volebnom programe sme sľúbili, že dáme do poriadku prakticky už rozpadávajúcu budovu 
Polikliniky. Čiže pán primátor nepodpísal ani túto poverovaciu listinu, aj keď to odo mňa už 
niekoľko krát žiadal počas pracovných stretnutiach aj vládny komisár. Teraz tu všetkým 
sľubujem to, lebo včera som bol naposledy v Budapešti s využitím mojich vzťahov, že ako 
sme teraz na tom, čo sa urobilo. Tu by som chcel niekoľko vecí vysvetliť. Strana Most-Híd 
mal tlačovú konferenciu, o ktorej BUMM! zverejnil aj informáciu, čo som aj vytlačil. Takto to 
znie: „Vysvitlo sa, že pán zástupca primátora Imre Knirs odovzdával rôzne dokumenty pre 
Maďarsko bez súhlasu mestského zastupiteľstva. Môžeme hovoriť len o jedinom dokumente, 
a to je vizualizácia  - zamerania týkajúce sa budovy Polikliniky. Len o tomto dokumente môže 
byť reč, ale ani tento dokument som nie ja odovzdal ako prvý, lebo ho pán primátor osobne 
odovzdal pánovi Árpádovi Potápimu tu na mestskom úrade. Potom neskôr, keď sme boli 
v Budapešti v Národnom strategickom výskumnom centre tak to odovzdal pánovi Jenő 
Szász. Dohodli sme sa, že tento dokument budeme zverejňovať s cieľom, aby podporovali 
obnovu - rekonštrukciu tejto budovy. Z tohto dokumentu bola vyhotovená aj skrátená verzia, 
ale aj rozšírená verzia, ktorá bola doplnená s odbornými materiálmi. Citujem ďalej. „v 
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Maďarsku, kde dostal peniaze na rekonštrukciu budovy...“. Včera sme vyjasnili túto vec. 
Pýtali sa ma, či mi dával niekto okrem nich peniaze? Ak náhodou niekto vie o tomto, tak 
poprosím, aby to potvrdil, a nech podá trestné oznámenie na mňa. A keď nie, tak nech 
skončia s ohováraním, lebo ich taktiež zahlásim na polícii vo veci urážania a poškodzovania 
dobrého mena. Za toto som ja nedostal ani halier, ba dokonca, keď nebolo voľného 
služobného vozidla, tak som išiel vlastným autom a vo voľnom čase. Ešte raz zdôrazňujem, 
okrem tohto jediného dokumentu žiadny iný dokument sa von nedostal. A poprosím vás, aby 
ste nestláčali hlasovacie gombíky, lebo minule, keď pán primátor túto vec zahlásil, tak som 
chcel na to reagovať hneď. Myslím si, že mám právo posledného slova, a môžem povedať 
tie veci, že prečo som nereagoval na niektoré veci, po tom, že sme chceli riešiť vážny a 
rozhodujúci problémy. Napr. skvelú zmluvu KOMVaK-u, ktorému myslím si, každý sa veľmi 
teší, že počas 22 rokov budeme platiť 750 tisíc eur. Od tohto skvelejšia záťaž by už nemohla 
Komárno zasiahnuť. Podľa mňa takéto niečo by sa už nikdy v živote nemalo stať. Keď som 
vošiel na zasadnutie, pán primátor ma požiadal, aby som opustil miestnosť. Bol by som 
zvedavý, že po týchto, ktorý poslanec alebo zástupca primátora by sa ešte pokúsil niečo 
urobiť a vyriešiť. Mal som veľa návrhov. Jeden z nich bol ten, aby sme mesto zakladali na 
ekonomickej báze, aby sme naše pôžičky nepremrhali na zbytočné veci, lebo neskôr 
môžeme pôžičku potrebovať na takú vec, čo pomôže mestu ekonomicky napredovať. Vtedy 
všetky moje návrhy, požiadavky boli odmietnuté. Všetci sme chceli z Komárna urobiť 
turistické mesto, aby naše dedičstvá boli vyzdvihnuté. Požiadal som, aby sme dali niektoré 
veci do poriadku, ale ďalej sme sa nedostali. Pokúšal som doniesť sem rôzne inštitúcie 
a organizácie, a pokúšal som sa aj lobovať vo veci prístavu, v čom som aj bol úspešný. 
Žiadal som aj ostatných, že ak niekto vie, môže to byť aj z vonka, ale hlavne poslanci, ak 
vedia, tak nech ma podporujú v tomto. Podporu som v tejto veci nedostal, takisto ako pri 
Poliklinike. Aj vtedy som sa spýtal, aby som náhodou nešiel niekomu naproti, alebo aby sme 
predišli tomu, že by sme paralelne riešili tú istú vec. Keď sa začali tieto veci, tak každý bol 
ticho, a vtedy, keď sa vynoril nejaký problém, tak som bol vystavený obrovskej kritike. Napr. 
to, že kde som dal, ako chcem rozdeliť tú sumu, ktorú som nie ja určil, ale od projektantov 
bola vyžiadaná cenová ponuka, a prakticky od tých ľudí, ktorí sa tohto zúčastnili z maďarskej 
strany. Cenu som nie ja určil, ja nemám nič spoločné s týmito peniazmi. Ešte raz 
zdôrazňujem, nezávisle od toho, že už nebudem zástupcom primátora, všetko urobím preto, 
aby sme túto prácu mohli dokončiť úspešne. Ako poslanec chcem v tejto práci pokračovať 
naďalej, a od všetkých očakávam to, že ak bude mať nejakú kritiku voči mne, tak nech 
kritizuje objektívne, a nech sa pokúsi pomáhať mi v tejto veci. K tomuto vás žiadam o pomoc. 
Ďakujem vám za doterajšiu spoločnú prácu, a dúfam, že ako poslanci si budeme navzájom 
chápať, a pre naše miesto vieme niečo urobiť spoločne. Ďakujem, že ste ma vypočuli.  
B. Keszegh – ..... Imre Andruskó má faktickú poznámku... 
I. Andruskó – ..... chcel by som požiadať trošku viac času... Pán zástupca primátora 
spomínal tú tlačovú konferenciu. Zúčastnili sme sa jej dvaja, pán poslanec Tibor Bastrnák 
a ja. S takýmto cieľom nič podobné tam neodznelo. Imre, nehnevaj sa, nikto tam 
nenaznačoval také niečo, že by si ty odložil peniaze. Nie, pán Bastrnák sedel vedľa mňa, 
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a povedal len toľko, že vedenie mesta musí byť jednotné, a keď niekto pôjde niekde, tam 
o tom musí vedieť pán primátor. Takže zmienka o to, že by si ty niekedy odložil nejaké 
peniaze, nič také tam neodznelo. Kľudne to tu môžem vyhlásiť. Teraz on tu nie je, a nie je 
mojou úlohou, aby som ho chránil, ale na takéto niečo nikto ani nepomyslel. Ba dokonca, 
keď si spomenieš, ja som bol ten, ktorý pred mesiacom zmenil plán investícií, a navrhol, aby 
sme vyčlenili 20 tisíc eur spracovanie tejto dokumentácie - alebo 22 tisíc eur, ďakujem Bélovi 
za pomoc – takže 22 tisíc eur, aby sme to vedeli riešiť. Čiže opačne, ja som to podporoval 
maximálne. Vážim si to, že si urobil a naďalej urobíš všetko preto, aby sa to zrealizovalo. 
V lete som vyhlásil aj to, že by ma veľmi mrzelo, keby si bol odvolaný z funkcie. Dnes to 
musíme akceptovať, je to právomoc primátora, aj keď to dnes nevie odôvodniť. Stala sa 
veľká tragédia v jeho rodine, je to evidentné, že dnes tu nie je prítomný. Každý si musí 
uvedomiť, že teraz sa nebude zaoberať s tým, že čo sa deje na úrade, ale musí doma riešiť 
veci. Škoda, že nie je tu, ale je to absolútne pochopiteľné. Ešte som chcel k tomu povedať, 
že my sme rozmýšľame podľa odlišných ideológií, ale vo viacerých veciach sme vedeli 
spolupracovať, a dúfam, že takto to bude naďalej aj v budúcnosti. Druhá vec. Viackrát si ma 
vyhľadal, hovorili sme spolu. Často sa vo mne prebudil čertík, a pokúšal som ťa priviesť do 
takej situácie, aby si povedal niečo zlé na vedenie mesta. Vyhlasujem tu, že pán zástupca 
nikdy tak neurobil, a vždy mi povedal, Imro, nehnevaj sa, ja tam pracujem, ja žiadne zlé 
slovo nepoviem ani na pána primátora ani na viceprimátora. Pre toto som si ťa vážil, a často 
sa vo mne prebudil ten čertík, aby som ťa vyprovokoval. Nikdy nič zlé si nepovedal. To, že čo 
si povedal inde, o tom ja neviem, ale keď sme my dvaja hovorili medzi štyrmi očami, tak si 
nikdy na nikoho zlé slovo nepovedal. Prajem ti veľa úspechov do budúcna, a dúfam, že 
vedenie mesta urobí všetko preto, aby rekonštrukcia budovy Polikliniky sa uskutočnila. 
A ešte raz opakujem, na tlačovej konferencii odznelo len toľko zo strany Tibora, - bol som pri 
ňom – že projekty takého rozsahu musia byť odsúhlasené vedením mesta. A nič také 
nenaznačoval, že by si ty odložil nejaké peniaze. To odmietam. Na takéto nikto ani 
nepomyslel. Však ani v Maďarsku nie sú hlúpi, načo by dávali peniaze. Však je to 
evidentné... ďakujem pekne.  
B. Keszegh – ..... poslanec Károly Less by ešte chcel reagovať na príspevok pána Knirsa...  
K. Less – ..... ďakujem pekne za slovo. Ja skutočne budem krátky... Nechcem k tomuto 
venovať dlhší čas, ako je to stanovené v rokovacom poriadku – minútu. Ako som ja videl tie 
udalosti proti Imrovi Knirsovi, prebiehali tu isté neférové veci, o ktorých mi aj hovoril. Práve 
ten človek, ktorý napomáhal Lászla Stubendeka k tomu, aby bol zvolený primátorom, a teraz 
ho vyhnali z úradu. Veľmi ma to mrzí. Poznám Imru Knirsa. Realizovali sme spoločne veľa 
koncertov, podujatí, predstavení a odhalenia sôch, a len jeden príklad by som povedal, že 
akým človekom je on. Išli sme na Palatínovej ulici z kaviarni Sága, a rozprávali sme sa o to, 
čo by sa dalo obnoviť na tejto ulici, čiže sme hovorili o veciach týkajúcich sa mesta, keď 
oproti išiel bezdomovec. Imre bez slov išiel k nemu a dal mu pár eur. On je Imre Knirs. 
Ďakujem za slovo.  
B. Keszegh – ..... Imre Knirs reaguje na odznelé príspevky... 
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I. Knirs – ..... ja naozaj nedám na klebety. Pán poslanec je to tu napísané na čierno-bielo. 
Bolo to zverejnené na internete, ja som to aj podčiarkol a dá sa to prečítať. Súhlasím s tým, 
že to má byť prekonzultované s vedením mesta, a ja som to vždy konzultoval. Predložil som 
to v komisii, a nielen na zasadnutí komisie pre rozvoj mesta, ale predložil som to aj v komisii 
pre cestovný ruch. Tento materiál bol predložený aj na zasadnutí  rady mestského 
zastupiteľstva, a taktiež na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ba dokonca raz bolo 
zorganizované aj jedno stretnutie len kvôli tomuto materiálu. Takže o tomto len toľko. 
B. Keszegh – ..... ďakujem pekne. Páni poslanci, na záver ešte by som chcel povedať, že 
som vám postúpil vstupenku na dnešné podujatie organizácie Podunajsko - Dunamente 
TDM. Oblastná organizácia Podunajsko dnes mal jednu konferenciu, ktorej témou boli 
programy týkajúce sa rozvoju cestovného ruchu. Od 16:00 hodín prebieha predstavenie sa 
miestnych podnikateľov a výrobcov, kde sa dajú ochutnávať ich výrobky. Nová riaditeľka 
organizácie, Ildikó Bauer, srdečne pozýva všetkých na tomto podujatí. Je to dobrá príležitosť 
pre tých, ktorý by chceli dostať informácie týkajúce sa rozvoju cestovného ruchu z prvej ruky. 
Podujatie sa koná v Podunajskom múzeu do 21:00 hod. Navrhujem poslancov využiť túto 
príležitosť. Ďakujem vám za dnešnú spoluprácu, a onedlho sa stretneme znovu. Dovidenia! 
 
 
K bodu číslo 27 – Záver 
 
 
Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora Mesta Komárno sa poďakoval prítomným za účasť a 
o 18.12 hod. ukončil 2. pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.  
 
 
...............................................................         ............................................................ 

   Mgr. Tomáš Fekete                       Ing. László Stubendek 
                 prednosta MsÚ                        primátor mesta 
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Ing. Konštantín Glič  ....................................................................................... 

 
  
Mgr. György Batta  ....................................................................................... 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:  
 
 
 
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- zvukový záznam zo zasadnutia na CD nosiči, 
- prezenčná listina,  
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva, 
- podnety, pripomienky a otázky občanov mesta 
- zápisnica, 
- návrhy poslancov,  
- interpelácie, 
- uznesenia,  
- VZN, 
- materiály rozdané na zasadnutí MZ,  
- výsledky hlasovania.  
 
 
 
 
 
 

• zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený 
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na 
Mestskom úrade v Komárne.  
 
 


