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Naše číslo: 41210/45052/OOP-ZP2/2012                        Komárno, 29. marca 2012 
 

ZÁPISNICA  
Z 19. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 29. MARCA 2012 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 

 
MUDr. Anton Marek, primátor mesta 

 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Neprítomný –  Mgr. Juraj Bača, Csaba Cúth. 
 
Prídu neskôr  – MUDr. Zsolt Sebı, MUDr. Szilárd Ipóth, MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. Peter 
Tóth, Ing. Gabriel Dékány. 
 
Ospravedlnení  - JUDr. Mária Kanthová, je práceneschopná.  
 
Ďalší prítomní:  

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

 
 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu, počet poslancov pri otvorení 
rokovania: 17, dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice:         Anna Szabóová 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na ur čenie overovate ľov a návrh predloženého 
programu  
 
Overovatelia:    Mgr. György Batta 

PaedDr. Štefan Bende  
 

/Výsledok hlasovania č. 1/: 
overovatelia  
Za  :17   
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený (č. uznesenia 584/2012)
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek  predložil program zasadnutia, zároveň oznámil, že 
o 14:30 hodine preruší zasadnutie MsZ, z toho dôvodu, že sa o 15:00 hod.  bude konať pohreb 
Imricha Oláha ( držiteľ ceny Pro Urbe), na ktorom sa zúčastní vedenie mesta a aj niektorí 
poslanci. Pokračovanie zasadnutia bude okolo 16:00.  Vyzval prítomných poslancov na 
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predloženie pripomienok a návrhov k programu. On sám navrhol zaradiť do programu ako bod 
číslo 4 Protest prokurátora č. Pd 7/12 zo dňa 22. 03. 2012 proti uzneseniu MZ č. 446/2011, 
zo dňa 08. 12. 2011 a bod číslo 18 Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov 
a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 
aby bol prerokovaný o 13.00 hodine, po obedňajšej prestávke,  nakoľko vtedy prídu páni 
z Maďarska a aj z Bratislavy, ktorých pozvali, aby prezentovali tento materiál.  
I. Andruskó : 
- procedurálny návrh - od 14:30 hod. do 16:30 hod. prestávka kvôli pohrebu Imricha Oláha, 
- zaradiť do programu ako bod č. 5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného   
kontrolóra, 
- po hlasovaní o programe zasadnutia, minútou ticha si uctiť pamiatku Imricha Oláha, 
oceneného aj cenou Pro Urbe. 
M. Mácza – v bode rôzne -  návrh na uznesenie o poskytnutí určitej  finančnej čiastky na 
obnovu hradu Krásna hôrka, ktorý zničil požiar. 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:   
PN A. Marek – protest prokurátora  
Za  :17      
Proti  :0      
Zdržal sa :0      
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:   
PN I. Andruskó – materiál hlavného kontrolóra  
Za   :15        
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:    
PN A. Marek – o 13.00 prezentácia – zosúladenie územnoplánovacích dokumentov   
Za  :16       
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :17 návrh je schválený        
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:   
PN M. Mácza  - v bode Rôzne – návrh na uznesenie „Krásna hôrka“  
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený   .  
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:    
program zasadnutia s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi  
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :17 návrh je schválený ( č. uznesenia 585/2012)  
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Schválený program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie, otázky 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Protest prokurátora Pd 7/12-6 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 446/2011 zo 

dňa 8. decembra 2011 
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie do 22. marca 2012 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
7. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
8. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
9. Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno 

a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj  
10. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
11. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
12. Upravené podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie autobusovej 

dopravy v meste Komárno na roky 2012 - 2016 
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  /2012, ktorým sa určí výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť  

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o verejnom poriadku na 
území mesta 

17. Prerokovanie protestu prokurátora 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o podmienkach držania 
psov 

18. Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie dezinsekcie proti 
komárom v roku 2012 v meste Komárno 

19. Návrh na zrušenie „Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“ 

20. Zásady umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Komárno 
21. Rôzne  
22. Záver 
 
Minúta ticha za zosnulého Imricha Oláha.   
 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie, otázky       
 
K. Gli č -  chcel by som interpelovať pána primátora troma otázkami. Všetky tri otázky sa týkajú 
veľmi zlej ekonomickej situácie v meste. Moja prvá otázka je, vzhľadom na zlú ekonomickú 
situáciu, či by nebolo dobré, keby mesto vstúpilo do Združenia miest a obcí Slovenka a týmto 
zároveň otváram aj rozpravu medzi kolegami poslancami, aby sa nad tým zamysleli. Druhú 
otázku mám pán primátor, boli také koncepcie, že vznikne nejaký klub podnikateľov s ktorými 
budeš spolupracovať. Chcem sa opýtať, či takáto spolupráca s významnými podnikateľmi mesta 
existuje, lebo je dôležitá v tejto zlej ekonomickej situácii. Tretí bod. Medzi voličmi sa objavujú 
správy, a to by som potom prosil, keby sa dala zmedializovať tvoja odpoveď, že rôzni investori 
chodia do Komárna, ktorí by tu vedeli zahájiť nejaké akcie spojené so zamestnanosťou a že nie 
moc sa im darí presadiť sa v meste. Hovorím to, čo počúvam na ulici, takže na to by som chcel 
tiež odpoveď, či naozaj chodia do Komárna investori, ktorí by naozaj chceli doniesť pracovné 
sily do tohto mesta.  
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A. Marek  – k tej prvej otázke. Sme členmi Únie miest Slovenska a  boli sme aj v predošlých 
obdobiach. Samozrejme môžeme, všade sa platí nejaké členské. Sme ešte  v rôznych iných, 
v menších organizáciách, kde každé členstvo stojí financie. Môžeme to prehodnotiť či aj do 
Združenia miest a obcí máme vstúpiť alebo nie. Nič nevylučujem, lebo Únia miest je špecifická, 
sú tam mestá a Združenie miest a obcí, tam sú aj obce. V Únii miest máme všetku podporu, 
sme aj v prezídiu. 
S tým klubom podnikateľov nemám spojenie, len ojedinele. Ani ja som ich nezvolával, ale ani 
mne sa oni neozvali. S jednotlivými podnikateľmi sa rozhovory vedú, informujú, aká je situácia, 
ale s klubom podnikateľov nebolo sedenie.  
Tretia otázka. Chodia rôzni investori. To je iné, keď sa niekto ešte len opýta, ale ďalšie 
rozhovory sa neuskutočnia. Bárs by bola pravda, že by sme boli natoľko zahrnutí, že by chodili 
investori, zatiaľ to nie je. Preto chceme vypísať aj verejné obstarávanie na jednotlivé veci, aby 
sa mohli na to prihlásiť. Je jeden investor z Holandska, ktorý ale tiež čaká, hlavne na to , aby 
bola vyhlásená nová vláda, lebo chcú aj určité hospodárske stimuly ako každý investor, čiže 
aby sme to mohli predložiť pred komisiu a všetko čo k tomu treba, je potrebné to ešte dotiahnuť. 
Keď je nejaký predbežný rozhovor s niekým, to ešte nič neznamená. Určite robíme všetko, lebo 
prvoradá záležitosť je aby sme sem dotiahli investorov a hlavne zníženie nezamestnanosti.  
I. Andruskó  – naviažem na pána poslanca Gliča, on úplne presne formuloval podstatu a to je 
strata zamestnania, vytvorenie pracovných miest v blízkej budúcnosti. Vo volebnom programe 
pána primátora na prvom mieste bolo vytváranie pracovných miest v Komárne. Namiesto toho, 
v posledných dvoch rokoch, nezamestnanosť stúpla o 8 až 10%. Nezávisí to  od pána  
primátora, ale tak isto proti Tiborovi Bastrnákovi to bol jeden z najsilnejších argumentov, že 
počet zamestnaní klesá, no a teraz vo veľmi veľkej miere. Čiže z tohto hľadiska chápem pána 
Gliča a s touto problematikou sa bude treba zaoberať. Chcel by som požiadať. Zrodila sa 
dohoda, síce je pravda, že nie je o tom uznesenie, ale,  že pán Nagy nás bude na zasadnutiach 
zastupiteľstva informovať o finančnej situácii mesta. Máme veľa úverov. Stav cash flow. 
Nemáme prehľad! Prijali sme aj prekleňovací úver. Občas odznie nejaká informácia.  Podľa 
mňa by to nemal byť problém, len treba pozrieť stav účtov. Ani teraz to nie je v materiály. 
Prosím pána primátora, aby sme to mali v materiály. Myslím si, že každý jeden poslanec chce 
byť v obraze. Druhá vec. Je to nepríjemná otázka, ale chcel by som ju položiť. Súvisí to so ZŠ 
na Ul. pohraničnej a organizačnou štruktúrou mesta. Za predošlých 20 rokov bol prípad, že boli 
dvaja viceprimátori, bol prípad, že bol jeden viceprimátor, bol aj taký prípad, že nebol 
viceprimátor. Za predošlých 20 rokov  boli tieto miesta vytvorené na základe určitej politickej 
dohody. Veľmi dobre vieme, pán primátor navrhol a zastupiteľstvo buď prijalo alebo neprijalo. 
V posledných dvoch rokoch sa situácia vo veľkej miere zmenila, už k tomu nie je potrebná 
politická dohoda. Pán primátor sa môže rozhodnúť, či zamestná jedného alebo dvoch 
viceprimátorov, či zamestná hovorcu alebo nie. Hovorím to preto, lebo na budúci rok budú na 
Slovensku obrovské problémy, pravdepodobne vláda Roberta Fica bude musieť zo systému 
vybrať 1,5 miliardy Eur, z čoho vyplýva, že mestá, dediny a všetky ostatné inštitúcie, ktoré sú 
naviazané na štátny rozpočet, budú musieť hospodáriť s menším balíkom peňazí, je to 
pravdepodobné. Tu už odznela žiadosť zo strany základných škôl, aby sme problém ZŠ 
Pohraničnej  neriešili na úkor ostaných základných škôl. Ja som už vypočítal, keby sa pán 
primátor na budúci rok rozhodol, že namiesto dvoch viceprimátorov by mesto viedol s jedným 
viceprimátorom, čo je podľa mňa v tejto ťažkej dobe postačujúce, respektíve hovorca, je 
v momentálnej situácii nepotrebná funkcia. Z týchto dvoch nákladov by bolo možné financovať 
túto základnú školu. Tam je nedostatok cca 30 tis. Eur . Nie je to záležitosť zastupiteľstva. Keď 
sa pán primátor rozhodne pre dvoch tak pre dvoch, keď sa rozhodne pre jedného tak pre 
jedného. V dnešnej hospodárskej situácii, keď musíme počíta, že 20 alebo 25 ľudí robí 
v základnej škole, podľa mňa v tejto dnešnej situácii je možné tento krok urobiť a je potrebné ho 
urobiť. Pán primátor, premyslite si to.  Nemusíte teraz na to odpovedať.  Od januára budúceho 
roka by sme vedeli ušetriť 30, 40 tis. Eur  a vedeli by sme vyriešiť žiadosť ZŠ na Ul. pohraničnej 
a ostatné základné školy by sa necítili ukrivdené. Je to otázka, s ktorou sa musíme zaoberať. 
Na toto žiadam písomnú odpoveď. Nežiadam odpoveď teraz hneď, avšak na moju prvú otázku 
žiadam odpoveď teraz hneď.  
A. Marek  – o hospodárskej situácii mesta má každý právo vedieť. Poprosím, Nagy Jenı.  
J. Nagy  – z kontokorentného úveru sme zatiaľ ešte, do konca februára, nečerpali. Minulý 
týždeň sme čerpali z neho, vtedy sme tam mali mínus 100.000 Eur, ale odvtedy je to už 
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vyrovnané a stav na kontokorentnom úvere je nulový. Pokiaľ je tu takáto požiadavka, nie je 
potrebné k tomu prijať uznesenie. Stav finančných záležitostí môžem posledný deň v mesiaci 
poslať poslancom. Nie je to problém a hovorím, aj tento mesiac tam bol preto pohyb, preto sme 
čerpali lebo sme chceli poslať našim inštitúciám peniaze, aby vedeli včas vyplatiť mzdy 
a vyplatiť záväzky, ale tento úver je už vyrovnaný, predpokladám, že toto zaujíma poslancov. 
Pokiaľ je takáto požiadavka, najkorektnejšia informácia je k dispozícii posledný deň v mesiaci.  
A. Marek – prepáčte, že skáčem do reči, ale to či vedúci ekonomické odboru pošle, alebo 
nepošle, o tom rozhodneme. Každý poslanec má právo dostať tieto informácie.  
É. Hortai – uznesením č. 260/2011 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora, aby na ďalšie 
zasadnutie zastupiteľstva predložil záležitosti týkajúce sa vyrovnania finančných záležitostí 
medzi mestom a spoločnosťou KOMVaK. Má to vážny finančný dopad čo sa týka rozpočtu 
mesta. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odznelo že úrad pripravil návrh 
a že na najbližšom zasadnutí predloží tento návrh. Moja interpelácie teda je, že prečo to tu 
nemáme a kedy to bude predložené pred zastupiteľstvo. To je jedna vec. Druhá vec. Taktiež na 
februárovom zasadnutí MsZ som navrhla, aby sa pripravila správa o protestoch prokurátora 
respektíve upozorneniach, ktoré boli doručené mestu respektíve mestskému úradu, a o tom ako 
boli vybavené. O mojom návrhu pán primátor nedal hlasovať s tým, že budeme o tom rokovať 
v bode rôzne, avšak v programe zasadnutia bod rôzne nebol, preto sa ani nemohlo zrodiť také 
uznesenie. Pán primátor ale povedal, že aj bez uznesenia sa môže taká správa pripraviť 
o upozorneniach a protestoch prokurátora.  Na dnešné zasadnutie bolo mimo poradia,  
vzhľadom na neodkladnosť,   predložené jedno upozornenie, avšak o ostatných, konkrétna 
správa ani naďalej  nie je. Podľa môjho vedomie počet tých, ktoré došli na MsÚ sa už blíži 
k číslu 10. Prečo nebola vyhotovená správa, prečo len na toto jedno sa kladie dôraz a kedy 
bude vyhotovená tá správa.  
A. Marek  – KOMVaK – pán riaditeľ Cséplı nám oznámil, že príde neskôr. S KOMVaKom to 
celé nie je také jednoduché. Je to zložitejšie, než ako sa to na prvý pohľad zdá. Pokiaľ nie sú 
celkom objasnené niektoré záležitosti, zatiaľ nevieme v plnej miere podať správu ohľadom tejto 
záležitosti. Čo sa týka záležitostí ohľadom prokuratúry poprosím JUDr. Nováka.  
V. Novák  – Na dnešnom zastupiteľstve sú tri materiály, ktoré sú súčasťou protestu prokurátora. 
Jeden materiál je o verejnom poriadku, ktorý sa týka všeobecného záväzného nariadenia. V 
októbri zastupiteľstvo zobralo na vedomie upozornenie prokurátora a presná formulácia 
materiálu bola teraz dokončená. Ďalšie upozornenie prokurátora sa týka držania psov. Okrem 
toho prišlo nasledujúce upozornenie prokurátora, ktoré je dnes súčasťou rokovania a to je 
verejné obstarávanie. Iný protest nie je riešený. Tie upozornenia, ktoré sa týkajú podania pani 
poslankyne Hortai, tie však sú v štádiu vybavovania. Na naše pozvanie, 7. februára tu bol 
prokurátor, odovzdali sme písomný materiál, odvtedy zo strany prokuratúry rozhodnutie nie je. 
Toľko vám viem povedať o dopisovaní s prokuratúrou. Druhá vec je, že pani poslankyňa Éva 
Hortai, odvolajúc sa na informačný zákon, žiadala korešpondenciu od pána primátora. 
Korešpondencia medzi pánom primátorom a prokuratúrou, alebo s hocikým iným, nie je 
predmetom informačného zákona, čiže toto nemôže žiadať. Informáciu samozrejme 
poskytneme, ale ešte raz hovorím, že taký protest prokurátora, ktorý nie je v štádiu 
vybavovania, nie je. Všetko je v štádiu vybavovania, hovoril som, dnes je reč o troch. O iných 
protestoch neviem, len o upozorneniach a tie sa týkajú podania Évy Hortai, ale tie do dnešného 
dňa, zo strany prokuratúry nie sú uzavreté.  
A. Marek  – len sa chcem opýtať od pani poslankyne Hortai. Je to prijateľné, neprijateľné? 
É. Hortai  – nie je to prijateľné, chcela by som na to reagovať.  Čo ta týka prvej odpovede. 
Uznesenie bolo prijaté v septembri a teraz je marec, takže odpoveď nepovažujem za prijateľnú. 
Čo sa týka upozornení, respektíve protestov prokurátora, vyzerá to tak, že nie je žiadna 
prekážka v tom, aby sme dostali písomnú informáciu, pretože upozornenie mohlo prísť, nie len 
v súvislosti so zastupiteľstvom a pánom primátorom, ale aj v súvislosti s úradom a čo sa týka 
názoru JUDr. Nováka v súvislosti s informačným zákonom, chcela by som mu odporučiť aby 
pozorne prečítal zákon o informáciách. V informačnom zákone sa uvádza že „všetky informácie, 
ktoré sú dostupné pre samosprávu sa podľa informačného zákona môžu vyžiadať“, takže tento 
jeho svojský spôsob výkladu tohto zákona, nepovažujem za odôvodnenie.  
M. Mácza – komisia cestovného ruchu už dobrý jeden rok iniciuje vytvorenie turistickej 
kancelárie. Do dnes sa nič podstatné v tejto veci nestalo. To nie je riešenie, že prišili  pánovi 
Nágelovi túto kanceláriu, ktorá je vlastne predajňa tabaku a novín a žiadne informácie pre 
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turistov sa tam neposkytujú. Začína turistická sezóna a nič sa v tejto veci neurobilo. Ja viem, že 
je to otázka peňazí, ale takto investované peniaze by mali svoju návratnosť. Cestovný ruch je 
oblasť, kde mesto ešte môže získať, pokiaľ to robí šikovne, avšak keď nebude mať kto 
informovať turistov a nebude kancelária, ktorá by manažovala cestovný ruch, tak v tom prípade 
je to veľká nevýhoda pre mesto. Takže jedna vec je, že kedy sa to stane realitou a druhá vec, 
v rozpočte sme prijali 5.000 Eur na propagáciu cestovného ruchu, či sa stalo niečo vo veci 
vyhotovenia materiálov na propagáciu cestovného ruchu.  
A. Marek -  na druhú otázku viem hneď odpovedať. Materiály sú objednané, aby boli, idú aj 
Komárňanské dni. Samozrejme, takéto materiály sú vždy potrebné. Nie my sme zrušili 
fungovanie informačnej kancelárie. Veruže je to otázka peňazí. Je tu jedna možnosť cez Pons 
Danubii, EGTC. Je podaná žiadosť, na spoločnú kanceláriu, ktorá bude schválená až na jar. 
Okrem toho, my sme boli a hovorili sme o tom, že chceme tu mať turistickú informačnú 
kanceláriu. Už sa začína sezóna, takže chceme pridať, aby to šlo. Priestory sú. Pre každého je 
jasné, že je to potrebné. Urobíme všetko pre to, aby sme to vyriešili, a chcem to čím skôr.  
T. Varga  – v septembri bolo prijaté uznesenie, ktoré sa týka vyupratovania domu na Vnútornej 
okružnej číslo 51 a na zabezpečenie väčšej bezpečnosti na tomto okolí. Chcem sa opýtať 
v akom štádiu je táto záležitosť. Moja druhá otázka je. V meste sa hovorí, že úrad by chcel 
premiestniť mestské trhovisko za budovu mestskej polície. Je to pravda, nie je to pravda? Tretia 
otázka je troška vážnejšia. Ešte minulý rok sme sa zaoberali otázkou vybudovania vyvýšeného 
prechodu pre chodcov pred školou na  Komenského ulici, potom, na moju interpeláciu z apríla, 
som po pól roku dostal odpoveď od pána Nagya, že v roku 2012 to dá do investičného plánu 
mesta, pravda, nedostalo sa to tam. A preto teraz žiadam pána Nagya, tak ako na Ul. roľníckej 
školy dokázal vylúčiť kamiónovú dopravu, za čo mu patrí veľká vďaka, z jeho tajnej rezervy, aby 
z tejto jeho tajnej rezervy vyhradil 1.500 Eur na tento prechod pre chodcov, aby sme zabezpečili 
aspoň o niečo bezpečnejší prechod pred touto školou, nakoľko teraz je to v katastrofickom 
stave.  
A. Marek  -  Vnútorná okružná, to je tá časť za tenisovým kurtom s ktorou máme problém. 
S hygienou sú tam vždy problémy hlavne keď začína teplo, pretože tam nie sú dodržané 
potrebné hygienické návyky. Chcem to tak vyriešiť, že tí, ktorí sú tam na trvalom pobyte, 
chceme premiestniť... čiže snažíme sa to vyriešiť, ale nie je to také jednoduché, pretože ktorí sú 
tam, tým musíme nájsť miesto, aby sme ich mohli premiestniť. Celú tú časť by sme chceli 
odstrániť, vyčistiť, to tam nemôže zostať. Skúšali sme to tak, že Harčáš, tam tiež podstatná časť 
obyvateľov sú Rómovia. Skúšali sme odľahčiť prácu sociálneho odboru tým, že je tam jedna 
osoba, ktorá sa zaoberá otázkou Rómov a dá sa poveď, že ona je tam každý deň. Snaží sa 
riešiť problémy, ktorých je veľmi veľa, napr. s autobusmi, veľakrát porozbíjajú, neposlúchajú. 
Žiaľ iné východisko nemáme, chceme aby väčšina Rómov bola tam, a chcem tam umiestniť 
Rómov aj odtiaľto. Či sa nám to podarí.. k tomu musíme zabezpečiť miesto. Je tam naraz viac 
záležitosti, ktoré musíme vyriešiť. Vieme, že je to problém, hlavne keď ide leto, vo veľkom teple 
je riziko infekcií, tieto problémy boli už aj v predošlých rokoch. Chceme to vyriešiť, lebo je tam aj 
športové ihrisko, športové zariadenie a okolie. Trhovisko – že sa o tom hovorí, každý má svoj 
názor, ale jedno je isté, keď niekto pôjde k pevnosti, tam kde sú policajti, za policajnou 
bodovou, nech sa pozrie na ten dvor, už roky je tam skládka ako v džungli. Snažíme sa to tam 
vyčistiť, upraviť a môžeme rozhodnúť. Môže tam byť aj trhovisko. Môžeme o tom rozhodnúť, že 
čo tam bude. Je tam vchod aj z nábrežia, sú tam parkoviská. Na dobrom mieste je teraz, 
pretože je blízko autobusová zastávka, železničná stanica, je to v strede mesta, ale vieme aj to, 
že tí ktorí tam chodia predávať sa sťažujú. Sťažujú sa, že je vysoký nájom za miesto. Budeme 
sa snažiť to vyriešiť. Uvidíme. Keď to vyčistíme, budeme mať k dispozícii jednu väčšiu plochu 
a tak ako je jedno menšie trhovisko na Ul. Eötvösa, je jedno väčšie tam, to nič nevylučuje, môže 
byť aj tam.  Chcem len povedať, že nie je o tom rozhodnuté.  
Ohľadom ZŠ Komenského. V prvom rade sa chcem opýtať, pozastavím sa na pri jednom 
výraze „tajná rezerva.“ Aj ja by som chcel vedieť, čo si sa pýtal, od koho si sa to pýtal, kto to 
povedal, lebo aj ja by som chcel vedieť že čo je to tá tajná rezerva , kde je tá tajná rezerva a na 
čo by sa dala použiť a koľko je to. Takže nehnevaj sa, neviem na to čo povedať.  Vysvetli to 
prosím ťa. Ty myslíš na toho ležiaceho policajta, retardér pred ZŠ Komenského? Poprosím ťa, 
aby si to spresnil.  
T. Varga  – je to zdĺhavá záležitosť... 
A. Marek  – ešte tú tajnú rezervu mi vieš vysvetliť?  
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T. Varga  – Tú tajnú rezervu som myslel tak, že roky trvalo, kým  na Ul. roľníckej školy 
vybudovali kamiónovú doprava. Minulý rok, ale minulý rok tento plán nebol v investičnom pláne 
a napriek tomu bola dokončená. Takže finančné prostriedky na to schválené neboli, ale predsa 
len pán Nagy na to vedel zohnať peniaze. Viackrát som sa ho pýtal, že ako, ale on sa len tak 
pousmial. Výroba tabúľ. Vždy sme len počúvali že nie sú peniaze, nie sú peniaze a zrazu, len 
neviem odkiaľ,  boli... neviem 5, 6.000 Eur? 
A. Marek  – Na toto ti neviem nijako odpovedať, potom budeme o tom hovoriť neskôr. Pozrieme 
sa na to.  
B. Keszegh  – Moju prvú otázku by som adresoval na pána primátora. Pozrel som si webovú 
stránku mesta, tento týždeň niekoľkokrát. Chcel by som požiadať pána primátora, že je 
potrebné viac pozornosti venovať tomu, ja som v prvom rade pozeral maďarskú časť, že čo sa 
zverejní. Teraz bol zverejnený materiál v súvislosti s veľkým upratovaním, v ktorom je niekoľko 
pravopisných chýb a o lámaní ani nehovorím, také že dvojitá čiarka, atď.. Samotná výzva je 
nezrozumiteľná. „Upriami občanov mesta,“ môže upriamiť pozornosť občanov, alebo 
informovať, ale hovorím sú tam aj pravopisné chyby a možno väčšia časť obyvateľov je 
maďarskej národnosti, preto je tu predpoklad, že maďarskú časť webovej stránky si pozrie viac 
občanov, keď berieme do úvahy pomer obyvateľov a nie je to práve najlepší signál smerom 
k občanom, keď v hlavnej výzve na webovej stránke mesta je plno pravopisných chýb. Predtým 
som mal jeden návrh  na základe ktoré by sme podrobne mohli hovoriť o webovej stránke 
a o mestskej televízii mesta, hoc aj na úrovni uznesení. Je mi ľúto, už dvakrát to zmietlo, no... 
zastupiteľstvo, ale aj pán primátor povedal, že „to teraz nie je aktuálne.“ Takisto na druhom 
zastupiteľstve. Potom som dostal prísľub, že to prejde komisiami a potom môžeme o tom 
hovoriť, ani odvtedy  to nebolo v programe rokovania a pritom išlo o konkrétne, vypracované 
uznesenie, ktorého súčasťou bola aj webová stránka mesta. Webová stránka mesta, viem, že 
patrí pod pána primátora, preto by som žiadal, aby na to dávali pozor, pretože je to dosť 
závažná záležitosť , že v hlavnej časti webovej stránky mesta je viac pravopisných chýb. Druhá 
vec. Chcel by som poprosiť, aby sme verejnosť informovali v súvislosti s prípadom obnovenia 
ZŠ na Ul. práce. Podľa mojich informácií.... násteho prišiel ďalší list a či už rodičov, alebo žiakov 
a poslancov tohto obvodu by zaujímalo, v akom štádiu je táto vec, veď aj na zasadnutí rady 
školy to bola prioritná téma a vieme, že napr. telocvičňa je v stave kde hrozí nebezpečenstvo 
úrazu. Bolo by veľmi dobré vedieť aká je situácia, aktuálny stav, preto by som chcel dostať 
informácie z prvej ruky, aby sme to videli reálne.  
A. Marek  – čo sa týka webovej stránky, je jedno, či ide o  slovenskú alebo maďarskú časť, 
nemôže to byť tak, že sú tam pravopisné chyby. Tvoja poznámka je na mieste. Ohľadom ZŠ na 
Ul. práce poprosím pána viceprimátora.  
V. Novák  – kvôli časovej tiesni by som chcel odpoveď naozaj len holými vetami. Po 
elektronickom verejnom obstarávaní mesto v krátkej dobe poslalo celú dokumentáciu na 
agentúru ministerstva pôdohospodárstva a agentúra ministerstva pôdohospodárstva, 
v stanovenej lehote, čiže do 21 dní mala poslať odpoveď. Táto lehota uplynula 8.,  9. marca, 
samozrejme nič sme nedostali. Počkali sme na výsledky volieb. Potom v pondelok prišiel jeden 
nečitateľný fax, potom len 14. prišla odpoveď, v ktorej boli rôzne, priehľadné námietky, 
v súvislosti, ešte minulý rok odovzdanými  materiálmi, čo je úplný dôkaz toho, že tie materiály 
ani neprečítali, to znamená, že sa chcú vymknúť spod zodpovednosti.   Mesto nemá iné 
riešenie, počkáme na reakciu. Znova sme to pripravili, skopírovali a poslali. Žiadali napr. také, 
že dokumenty nie sú overené, ktoré boli minulý rok v júli poslané. Boli sme nútení, znova 
rozmnožiť, skopírovať, poslať, čiže už nevedie čo vymyslieť. To, že minulý rok neboli 
odovzdané nejaké životopisy. Takáto povinnosť nie je ani v zákone ani v zmluve.  Aj to sme 
urobili. Už nevieme, čo máme robiť, avšak to môžem povedať, že teraz počkáme na odpoveď 
a potom zvoláme fórum pre rodičov a tlačovku, kam pozveme všetkých rodičov a všetky 
dokumenty naskenujeme a premietneme a pre každého bude jasné, že na čo slúžilo toto celé, 
kto sa s kým zahrával, kto čo nedodržal a kto pokladal mesto Komárno za blázna.  
É. Hortai  – pán viceprimátor povedal, že bude fórum pre rodičov a tlač a všetky dokumenty 
skopírujú a každého budú informovať. Ja žiadam, aby aj zastupiteľstvo aspoň podobným 
spôsobom informovali a asi by bolo vhodné, aby sme sa vopred dozvedeli, že vedenie má aké 
problémy, prípadne aký má názor a nie prostredníctvom tlače.  
O. Gajdáč – Mám dve témy. Prvá je čistota nášho mesta a hlavne okolia. Nemáme sa s čím 
chváliť, skôr by som povedal,  že žalostné. To tu už odznelo viackrát, čo sa týka mesta. Ja si 
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myslím, že čo sa týka okolia mesta a tých kúskov prírody, ktoré tu máme, je to ešte oveľa 
žalostnejšie. Chcel by som upozorniť na jednu vec. Už aj minulý rok, nie je to prvýkrát, aj tento 
kalendárny rok pri príležitosti dňa Zeme, ministerstvo životného prostredia usporadúva 
celonárodnú akciu: „Vyčistime si našu prírodu,“ alebo niečo takéto, presný názov teraz neviem 
v spolupráci s mestom sa to u nás uskutoční 20. apríla. Je to za zapojenia stredných 
a základných škôl. V minulom kalendárnom roku, si myslím, toto podujatie malo naozaj veľký 
úspech z toho hľadiska, že naši študenti a žiaci urobili obrovský kus práce. S chuťou a elánom 
vyčistili pridelené časti okolo Mŕtveho ramena, za Váhom, atď. . Zo strany mesta to bolo celkom 
dobre zorganizované, dostali rukavice, vrecia. Tento rok, vzhľadom na malý rozpočet 
ministerstva, každá škola dostane len 10 vriec a nejakých pár rukavíc. Ja žiadam jedno. Je 
obrovská škoda, ak nevyužijeme potenciál našich mladých ľudí, alebo by sme ho nevyužili, ktorí 
sú ochotní a s chuťou urobia kus práce a môj návrh je ten, aby mesto zabezpečilo zvyšný počet 
igelitových vriec, ktorý je potrebný, pretože z našej školy by sme vedeli zapojiť minimálne 100, 
120 žiakov a dostaneme 10 vriec. Každý jeden žiak bez problémov jedno až dve vrecia plné 
smetí, ktoré potom mesto len pozbiera a odnesie. Čiže toto je môj návrh. S týmto súvisí aj 
dlhodobejšie pôsobenie a to hlavne na občanov. Na rozdiel od vyspelých krajín u nás občania 
vôbec nemajú zažité, že čo do prírody zoberiem so sebou, to z prírody mám aj doniesť. Vedia 
zobrať 1,5 l fľašu nápoja, trebárs nealkoholického, plnú, ale prázdnu už nevedia doniesť domov. 
Druhá oblasť je spojená, čoho sa chcem dotknúť, možno to bude vhodnejšie keď budeme 
hovoriť o všeobecnom záväznom nariadení, ktoré je v pláne. Zintenzívniť, alebo vôbec vytvoriť 
nejaký systém osvety na občanov, aby sme apelovali na nich, lebo počnúc rybármi, rekreantov, 
ak chodíte do prírody v okolí Komárna, tí čo chodíte, vidíte, že je to hrozné. Nemáte sa kam 
pozrieť, aby ste nevideli kopu smetí. Takže toto by bola táto téma. Druhú tému mám spojenú 
opäť so začiatkom cestovného ruchu, príchodom jari a leta. Téma je letné kúpalisko. Ja som 
dával v minulosti koncepčný návrh s kúpaliskom, nepadlo to na úrodnú pôdu, zatiaľ, pretože ja 
som ešte stále presvedčený, že kúpalisko by sme mali dať do dlhodobého prenájmu 
súkromnému investorovi. Teraz hovorím to isté a podľa mojich informácií aj ten investor, ktorý 
investoval po minulé roky do kúpaliska, ktosi mu kladie polená, má problémy a vyzerá tak, že 
asi znechutený odíde. To som povedal tak jemne, možno to nie je pravda, ak to nie je pravda, 
tak mi to vyvráťte. Otázka moja je, že aká je koncepcia rozvoja kúpaliska, či to budeme naďalej 
chcieť, aby to mesto financovalo, len, a kedy v tomto kalendárnom roku chceme kúpalisko 
otvoriť verejnosti.  
A. Marek – začnem od tretieho bodu, termálne kúpalisko. S pánom Kneizelom sme sa 
rozprávali a my nemáme také predstavy, že dať kúpalisko takéhoto mena, takejto kvality 
niekomu len tak do prenájmu, ale my chceme, aby sme oveľa rozsiahlejšie postúpili 
a kvalitnejšie a aby  sme boli aj na okolí konkurencie schopný. S pánom Kneizelom sme sa už 
rozprávali, budúci týždeň sa máme už o posledných veciach, tam sa dohodneme čo ako ďalej. 
Samozrejme, termálne kúpalisko, zatiaľ, o to ide aby fungovalo, ale tam predsa chceme vyhlásiť 
verejnú obchodnú súťaž s celým komplexom. Čo sa týka toho, že občania nedodržujú poriadok, 
osvetu a tak... to vidíme, ale tam si sa vyjadril ohľadom čistoty mesta, že je žalostná. Už aj vlani 
čo bola akcia, aj vtedy mesto dokúpilo veci ktoré chýbali a tohto roku takisto. A nie len stredné 
školy. Je tu už ohlásená ďalšia brigáda na Mŕtvom ramene, o ktorej bude informácia,  tak okolo 
15. apríla.  Treba sa pozrieť aj po okolí, keď ešte niekto niekde nebol, že sa robia rozsiahle 
úpravy aj čo sa týka poriadku aj iných organizácií, čo sa tohto týka, treba sa ísť pozrieť aj na 
Mŕtve rameno. Takisto je aj ďalšia skupina, ktorá ohlásila, že chce brigádu a takúto 
verejnoprospešnú činnosť aj v pevnosti. Čiže aj tohto roku, keď bude tá brigáda, čo samozrejme 
vítame, lebo každá pomoc sa zíde a to je veľmi dobré keď viete toľko ľudí dať dokopy. Voľakedy 
sa tiež robili brigády, keď aj teraz bude, mesto takisto prispeje a chýbajúce veci, ktoré k tomu 
budú potrebné aj zabezpečí. Ešte poprosím pána Patusa, aby na to zareagoval.  
A. Patus  – ja by som len chcel doplniť, že nakoľko štát, to znamená ministerstvo životného 
prostredia poskytlo len 10 vriec pre jednu základnú školu, teda pre jednu školu, my sme už 
zabezpečili na odberné miesto, kde si školy môžu prevziať tento materiál, vlastné vrecia 
z vlastných zásob, to znamená, že na každú školu sme tam nechali 100 ks vriec. Takže keď 
budete preberať tieto rukavice a vrecia na obvodnom úrade životného prostredia, lebo ten je pre 
nás miestne príslušný, tam vám tamojší kolegovia odovzdajú aj sto vriec, mestských vriec.  
A. Marek  – len ešte niečo k tomu. V takomto prípade netreba čakať na zastupiteľstvo, je možné 
sa hocikedy obrátiť na odbor životného prostredia, hocijakú takúto pomoc tam zabezpečia. 
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Prakticky toto už ani neboli interpelácie, ale to už boli otázky, takže my sme prakticky prešli 
k otázkam. Keď ešte niekto má otázky tak poprosím, aby sme potom mohli ísť ďalej. 
K. Gli č -  teraz reagujem na príspevok pána kolegu Gajdáča, aby nedošlo k nejakému 
nedorozumeniu. Vysvetlime si jednu vec, že pán Kneizel nechcel zobrať do prenájmu kúpalisko, 
pán Kneizel zainvestoval, len do určitej časti, do tej gastronomickej časti kúpaliska a to 
neznamená, žeby mesto nemohlo rozvíjať kúpalisko aj v jeho spolupráci, takže to si spresnime, 
a aby sme boli féroví voči podnikateľom, lebo veľakrát sa už stalo, to mám osobné skúsenosti, 
že keď podnikatelia prídu do Komárna, tak znechutene odídu. Aby sme boli féroví, ja si dovolím 
povedať svoj názor, že pán Kneizel pomohol odštartovať minulú letnú sezónu tým, že tam 
investoval nejaké 2 mil. korún. A dnes nech nehovorí niekto, že ha, za takých podmienok, by 
som to urobil aj ja. Po vojne je každý hrdina. Ja si myslím, že urobil dobrý kus roboty a čo bude 
ďalej, to sa uvidí.  
A. Marek  – máme dlhý program pred sebou, nechcem o tomto rozviesť diskusiu, ale žiaden 
problém nie je, môžeme si sadnúť. My sme sa rozprávali aj s ním, aby sme mali jasno, a naliali 
čistú vodu do pohára, ja som za to.  
É. Hortai  -   nakoľko som na moju interpeláciu dostala len veľmi krátku a podľa môjho názoru, 
neuspokojivú odpoveď, preto žiadam podrobnejšiu písomnú odpoveď.  
A. Marek  – na ktorú?  
É. Hortai  – na obidve. Len dve boli,  a krátke, ale opakované.  
T. Varga  – ohľadom zbierania odpadu a upratovania len toľko, že tu v meste funguje komisia 
životného prostredia, ktorej som predsedom, a je poľutovaniahodné, že tu sa musím dozvedieť, 
ako predseda komisie, že sa chystá takáto veľká akcia.  
A. Marek  – Ideme ďalej  k ďalšiemu bodu programu.   
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Š. Pásztor  - pán primátor, navrhujem, aby sme hlasovali zvlášť o obidvoch bodoch 
v predloženom uznesení. 
É. Hortai   - zvlášť uznesenie na obidva body, čiže bude uznesenie na  „berie na vedomie“ 
a uznesenie na „zrušuje.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:   
návrh na uznesenie „...berie na vedomie informatívnu správu...“  
Za  :9 
Proti  :0 
Zdržal sa :7 
Nehlasoval :1 
Prítomní :17 návrh je schválený (uznesenie č. 586/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:   
návrh na uznesenie „...zrušuje uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne...“  
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :0 
Prítomní :17 návrh je schválený ( uznesenie č. 587/2012)  
 
 
K bodu číslo 4 Protest prokurátora Pd 7/12-6 proti uzneseni u Mestského zastupite ľstva 
číslo 446/2011 zo d ňa 8. decembra 2011 ( materiál, v tlačenej forme rozdaný priamo na  
zasadnutí, tvorí prílohu zápisnice ) 
Predkladateľ: JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora 
 
I. Andruskó  – žiadam pána viceprimátora, v jeho materiály sú zle uvedené čísla, v decembri 
toto nebol materiál č. 447, ale materiál č. 446 a viackrát v materiály je uvedené č. 447 a tým 
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pádom potom by sme zrušili uznesenie č. 447. Čiže teraz ide o materiál č. 446. Chcel by som 
ešte rozšíriť uznesenie o bod D, respektíve upraviť bod A, B a C, ale len minimálne, je 
evidentné, že tie čísla treba upraviť. Bod D „ žiada primátora predkladať štvrťročne písomnú 
informáciu o verejných obstarávaniach mesta na zasadnutie mestského zastupiteľstva za 
uplynulý štvrťrok. Termín: štvrťročne.“  
É. Hortai  – ja len navrhujem formálne úpravy v uznesení:  
- doplniť v názve „...proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne... “  
- v bode A „berie  na vedomie protest Okresnej prokuratúry prokurátora ,“ totiž zákon nepozná 
   také niečo, že „protest okresnej prokuratúry“ vzťahuje sa to na body A, B,   
-  navrhujem bod D doplniť tak ako to prečítal Imro.   
V. Novák   - ako predkladateľ súhlasím s týmito pozmeňujúci návrhmi, nemusíme o tom zvlášť 
hlasovať.  
 
O 11:07 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Szilárd I póth.  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/: 
návrh na uznesenie s PN I. Andruskó a É. Hortai     
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :18 návrh je schválený (uznesenie č. 588/2012) 
 
O 11.14 hodine prišiel pán poslanec Csaba Cúth. 
 
K bodu číslo 5 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 
do 22. marca 2012 ( materiál v tlačenej forme tvorí prílohu zápisnice) 
Predkladateľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór  
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:    
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 589/2012). 
 
K bodu číslo 6 Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
TE-676/2012 Žiadosť o udelenie výnimky  - Oto Petrík a Katarína Petríková  
/Výsledok hlasovania č. 11/:    
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 590/2012) 
 
 
TE-746/2012 Aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:    
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 591/2012) 
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K bodu číslo 7 Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
Predkladateľka: Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
TE 735/2012 Žiadosť o priznanie finančnej dotácie – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:    
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 592/2012) 
 
TE 736/2012 Žiadosti o priznanie finančnej dotácie – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Komárne 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:    
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 593/2012) 
 
TE 760/2012 Žiadosť o priznanie finančnej dotácie – Slovenský zväz telesne postihnutých  
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:    
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 594/2012) 
 
K bodu číslo 8 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultú ry a športu 
Predkladateľ: Ing. Gabriel Weszelovzsky , vedúci odboru školstva a kultúry 
 
TE 759/2012 Základná škola Komenského ul. 3, Komárno – Žiadosť o zapožičanie čestného 
názvu pre základnú školu 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:    
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 595/2012) 
 
Informatívny materiál: 
Opatrenia a návrhy na riešenie v oblasti školstva 
- TE-328-1 Otvorený list komárňanských škôl 
- TE-328-2 Zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl  
 
TE 640/2012 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno na rok 2012 až 2014 
 
Ing. Weszelovzsky  – tento materiál nebudem predkladať, bude vo finančných veciach. 
 
TE 778/2012 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Košická ul. 8, 
Komárno – Žiadosť o súhlas k zaradeniu výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských 
zariadení 
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/Výsledok hlasovania č. 17/:    
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený (uznesenie č. 596/2012) 
 
TE 719/2012 Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012 – schválenie  
 
I. Andruskó  – PN k PN komisie na uznesenie, v časti A, bod č. 34 Nadácia Biskupa királya, 
Ulica biskupa Királya 5, Komárno vo výške 600,00 Eur 1.000 Eur na slávnostné podujatie 
divadelnej skupiny „GIMISZ“.  
B. Keszegh  – PN k PN komisie na uznesenie, časť A, bod č. 77, 300 Eur pre Zväz maďarských 
pedagógov  na Slovensku, Letná univerzita.  
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  
PN I. Andruskó k PN komisie na uznesenie    
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :2 
Prítomní :19 návrh je schválený  
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  
PN B. Keszegh k PN komisie na uznesenie    
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :3 
Prítomní :19 návrh je schválený  
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:  
PN komisie na uznesenie doplnený o schválené návrhy I. Andurskóa a B. Keszegha  
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený ( uznesenie č. 597/2012)  
 
 
TE 720/2012 Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012 – neschválenie  
 
Ing. Weszelovzsky  – schválením predošlého návrhu na uznesenie, z tohto pozmeňujúceho 
návrhu komisie vypadol bod číslo 9 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.  
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  
PN komisie na uznesenie – bez bodu 9 
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený ( uznesenie č. 598/2012)  
 



 

 13 

TE 753/2012 Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu 
športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú 
výchovu a šport  
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený ( uznesenie č. 599/2012) 
 
TE 754/2012 Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu 
športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru 
a šport   
 
/Výsledok hlasovania č. 23/:  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 návrh je schválený ( uznesenie č. 600/2012) 
 
O 12:08 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Sebı. 
O 12:10 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Peter Tóth.  
 
TE 756/2012 Návrhy na udelenie ceny Mesta Komárno PRO URBE 
 
I. Andruskó  – procedurálny návrh – naša frakcia podala návrh na dvoch ľudí Ilona Oláh a Tibor 
Soós, hlasujme naraz o obidvoch.  
B. Szabó  – PN – hlasujme zvlášť o každom jednom.  
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:  
I. Andruskó – procedurálny návrh 
Za  :11 
Proti  :6 
Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 25/: - chyba 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:  
Návrh na uznesenie ( Ilona Oláha, Ing. Tibor Soós) 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :4 
Nehlasoval :2 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 601/2012) 
 
TE 783/2012 Návrh na zmenu uznesenia MZ Komárne č. 454/2011 zo dňa 15. decembra 2011 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  
Za  :17 
Proti  :0 
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Zdržal sa :4 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 602/2012) 
 
O 12:32 hodine pán primátor nariadil prestávku do 1 3:15. 
 
O 12:32 hodine prišiel pán poslanec MUDr. Zoltán Benyó. 
O 13:00 hodine prišiel pán poslanec Mgr. Juraj Bača.  
 
Po prestávke o 13:24 pokra čovanie zasadnutia zastupite ľstva.  
 
K bodu číslo 9. Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov 
miest Komárno a Komárom pre ich spolo čný a koordinovaný rozvoj  
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Projekt prezentovali: zhotoviteľ Ing. arch. Vojtech Zelina, a pán Siklósi József z Komáromu.  
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:  
PN KRM k návrhu na uznesenie  
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :23 návrh je schválený ( uznesenie č. 603/2012) 
 
O 14:25 hodine pán primátor nariadil prestávku a po žiadal prítomných poslancov, aby sa 
po skon čení pohrebu vrátili, aby mohli prerokova ť neprerokované body programu 
zasadnutia.  
 
Po prestávke o 16:40 hodine pokra čovanie zasadnutia zastupite ľstva.  
 
K bodu číslo 10 Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach 
Predkladateľ: Ing. Jenı Nagy, vedúci finančného odboru  
 
TE 715/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov Komárno za rok 2011 
na rok 2012 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:  
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :19 návrh je schválený ( uznesenie č. 604/2012) 
 
 
TE 716/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2011 
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:  
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :3 
Prítomní :20 návrh je schválený ( uznesenie č. 605/2012) 
 
TE 717/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2011 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  
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Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 606/2012) 
 
TE 718/2012 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
ZŠ s vjm., Eötvösova ul. 39 
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 607/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/: 
ZŠ, Komenského ul. 3  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 608/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/: 
ZŠ s vjm Móra Jókaiho  
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :3 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 609/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 35/: 
ZŠ, Ul. pohraničná 9  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :3 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 610/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  
ZŠ s vjm., Ul. práce 24 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 611/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/: 
ZŠ, Rozmarínová ul. 1  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 612/2012) 
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/Výsledok hlasovania č. 38/: 
ZUŠ, Letná ul. 12  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 613/2012) 
 
TE 640/2012 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 – 2014 
 
/Výsledok hlasovania č. 39/: 
ZŠ s vjm., Eötvösova ul. 39 
Za  :21 
Proti  :1 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 614/2012) 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/: 
ZŠ, Komenského ul. 3 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 615/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 41/: 
ZŠ s vjm. Móra Jókaiho 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 616/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 42/: 
ZŠ s vjm., Ul. práce 24 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 617/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 43/: 
ZŠ, Ul. pohraničná 9 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 618/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 44/: 
ZŠ, Rozmarínová ul. 1 
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Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 619/2012) 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 45/: 
ZUŠ, Letná ul. 12 
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :2 
Prítomní :22 návrh bol schválený ( uznesenie č. 620/2012) 
 
TE 704 Návrh na predaj obchodného podielu COM-VARGAS, spol. s r.o. 
 
É. Hortia  – po diskusii by som chcela zvolať klub. 
 
Po diskusii, o 18:10 hodine pán primátor nariadil 10 minútovú prestávku.  
 
Pokračovanie o 18:30. 
 
J. Bača – PN – Budem vychádzať z návrhu uznesenia, lebo je to pozmeňujúci návrh v bode A  
„berie na vedomie návrh Juraja Vargu...“, v bode B „schvaľuje zámer predaja 33%, atď.... 
so znaleckým posudkom, v prípade, že Juraj Varga, konateľ, spoločník spoločnosti COM-
VARGAS prevedie svoj obchodný podiel na tretiu osobu, tretia osoba zrealizuje investíciu 
vopred schválenú zastupiteľstvom Mesta  Komárno, a Mesto Komárno tento 33% obchodný 
podiel prevedie až po udelení právoplatného kolaudačného rozhodnutia na zrealizovaný 
investičný zámer. V prípade, že tretia osoba nezrealizuje tento svoj zámer do...“ to už bude 
súčasťou ďalšieho uznesenia, ako si tu stanovíme, „tretia osoba prevedie späť obchodný podiel 
2/3 na Mesto Komárno.“  
Vzhľadom na to, že majoritný vlastník práve hovorí, že toto je pre neho neprijateľný variant, to je 
úplne zbytočné o tom hlasovať, takže sťahujem tento svoj zámer .  
A. Marek  –dobre, tu nedáme hlasovať na nič, sťahujeme to.  
 
Po dlhej diskusii  bol materiál stihnutý z rokovania.  
 
TE 796/2012 Správy o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 29. 02. 2012 – 
informatívny materiál 
 
/Výsledok hlasovania č. 46/: 
Za  :14 
Proti  :0 
Zdržal sa :8 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 621/2012) 
 
K bodu číslo 11 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych vecia ch  
Predkladateľka: Ing. Katarína Prodovszká, vedúca OÚRVa SM 
 
TE 631/2012 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – žiadosť o predĺženie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru  
 
/Výsledok hlasovania č. 47/: 
Za  :22 
Proti  :0 
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Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 622/2012) 
 
 
TE 663/2012 PARK IN, s.r.o. – žiadosť o prenájom časti kasárenskej budovy Novej pevnosti  
 
/Výsledok hlasovania č. 48/: 
Za  :22 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 návrh je schválený ( uznesenie č. 623/2012) 
 
 
TE 685/2012 Mestský úrad Komárno navrhuje uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku 
 
B. Keszegh  – PN – zapracovať do zmluvy nasledovné: „ 1. Vyhotoviť a vyvesiť cestovné 
poriadky, všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti dvojjazyčne v slovenskom 
a maďarskom jazyku počas plnenia zmluvy v autobusových zastávkach v zmysle zákona 
184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín  v znení neskorších predpisov 
s rovnakým typom písma. 2. V prípade signalizovania nedostatkov uplatnenia dvojjazyčnosti 
a zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 
predpisov v zmysle bodu 1/ tohto uznesenia prijať opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov v termíne do 30 dní od doručenia oznámenia.“  
 
/Výsledok hlasovania č. 49/: 
PN B. Keszegh 
Za  :11 
Proti  :0 
Zdržal sa :7 
Nehlasoval :3 
Prítomní :21 návrh je schválený  
 
/Výsledok hlasovania č. 50/: 
návrh na uznesenie  
Za  :18 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 624/2012) 
 
TE636/2012 Ján Lábszky – žiadosť o predaj novovytvorenej parcely  
 
/Výsledok hlasovania č. 51/: 
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 625/2012) 
 
 
TE 728/2012 Magdaléna Dorotovičová  a Veronika Kosztolányiová – žiadosť o odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno 
 
/Výsledok hlasovania č. 52/: 
PN finančnej komisie  
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Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 626/2012) 
 
 
TE 729/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik – žiadosť o výpožičku časti 
pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 53/: 
PN finančnej komisie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 627/2012) 
 
TE 732/2012 Západoslovenská energetika, a.s. – žiadosť o predaj trafostanice a káblového 
vedenia  
 
/Výsledok hlasovania č. 54/: 
PN finančnej komisie  
Za  :21 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 628/2012) 
 
TE 737/2012 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia – žiadosť o odkúpenie 
novovytvorenej parcely 
 
O. Gajdáč – PN – dávam návrh o priamom predaji za tú cenu BDU 19 827 Eur , ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
 
/Výsledok hlasovania č. 55/: 
PN O. Gajdáč – ako prípad hodný osobitného zreteľa  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 629/2012) 
 
TE 738/2012 Teátrum, občianske združenie – žiadosť o prepísanie Zmluvy o výpožičke 
pozemku 
/Výsledok hlasovania č. 56/: 
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 630/2012) 
 
TE 739/2012 Mária Hutter – žiadosť o predaj novovytvorenej parcely  
 
K. Prodovszká  – na zasadnutí rady odznelo, že nakoľko sme my navrhli  40%-tnú  cenu podľa 
BDÚ, aby bola lepšie prešetrená oprávnenosť na túto 40%-tnú cenu podľa BDÚ.   Pani 
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poslankyňa Hortai mala v tomto prípade pravdu, takže chceli by sme tento návrh na uznesenie 
zmeniť na túto cenu podľa BDÚ.  
 
/Výsledok hlasovania č. 57/: zastavené hlasovanie. Poslancom nebolo jasné, na ktorý návrh dal 
pán primátor hlasovať.  
 
I. Andruskó  – PN  - hlasujme o pôvodnom návrhu MsÚ.  
 
/Výsledok hlasovania č. 58/: 
pôvodný návrh MsÚ 
Za  :19 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 631/2012) 
 
TE 784/2012 Mestská pláž Komárno, hmotovo-priestorová architektonická štúdia investičný 
zámer  
 
I. Andruskó  – PN k návrhu na uznesenie  v časti A/ bod 2, 3. zarážka „ – pri uzatváraní zmluvy 
určiť termín začatia realizácie do 2 rokov 1 roka , ukončenie investície do 4  rokov  2 rokov   
a v prípade nedodržania termínov možnosť vypovedania zmluvy“. 
I. Dubány  – PN k návrhu na uznesenie: „ A/ schvaľuje 1. v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ by chcel za účelom  realizovať verejnoprospešných 
projekt, s tým, že by vytvoril žiadate ľ  vytvorí  letné centrum oddychu s voľným prírodným 
kúpaliskom, ktoré v meste napriek priaznivým prírodným a klimatickým podmienkam chýba 
a ktoré by  bude  slúžiť občanom mesta Komárno ako stredisko pre šport, zábavu a oddych,  
- zámer dlhodobého prenájmu na parcele registra „C“ č. 9447, vedenej na LV 6434, z ktorej 
bude odčlenených 9550 m2 pre spoločnosť VALAX s.r.o., so sídlom Palmova 22, Bratislava 851 
10, IČO: 36 700 835, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: Sro, vložka č. 43187/B na dobu 30 20 rokov, 2. nájomné vo výške 1,- Eur/__rok, za 
nasledovných podmienok: - po realizácii projektu bude zabezpečený celoro čný bezplatný 
prístup na pláž pre verejnosti, - začať rokovania o zapracovaní spojenia rieky Váh s mŕtvym 
ramenom Váhu, na výstavbu prieplavnej komory pre malé plavidlá do návrhy v spolupráci so 
žiadateľom, - pri uzatváraní zmluvy určiť termín začatia realizácie do 2 rokov, 1 roka , ukončenie 
investície do 4 rokov 3 rokov  a v prípade nedodržania termínov možnosť vypovedania zmluvy, - 
v prípade nedodržania uvedených termínov prenajímat eľ bude ma ť právo jednostranne 
odstúpi ť od zmluvy a žiada ť nájomcu o obnovu pôvodného stavu prenajatého pozem ku, - 
nájomca bude povinný ponecha ť voľný neoplotený priestor minimálne 15 m od brehovej 
čiary vodnej plochy m ŕtveho ramena Váhu a zabezpe čiť celoro čný vo ľný prechod pre 
verejnos ť pozd ĺž brehovej čiary vodnej plochy, - nájomca v letných prevádzkový ch 
mesiacoch na vlastné náklady zabezpe čí pravidelný rozbor vody a výsledky zverejní 
dvojtýždenne v miestnych médiách, - plánované parko visko a prístupovú cestu k areálu 
nájomca vybuduje na vlastné náklady a po kolaudácii  bezplatne odovzdá pre mesto 
Komárno, B/žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 1. zabezpečiť zverejnenie 
zámeru v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, Termín: 30 dní od schválenia uznesenia, 2. predložiť na schválenie 
uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ spolu s návrhom zmluvy .“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 59/: 
návrh na uznesenie s PN I. Dubánya 
Za  :12 
Proti  :1 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :2 
Prítomní :21 návrh je schválený ( uznesenie č. 632/2012) 
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K bodu číslo 12 Upravené podmienky a podklady k verejnému o bstarávaniu 
na zabezpečenie autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 20 12-2016  
 
Materiál siahnutý z rokovania v zmysle protestu prokurátora.  
 
K bodu číslo 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.   /2012, 
ktorým sa ur čí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ nej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a die ťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
A. Marek – neskončime o 21:00 hodine, skončime o 22:00 hodine.  
 
Od 21:00 hodiny zasadnutie zastupiteľstva ďalej viedol Ing. Béla Szabó, zástupca primátora.  
 
/Výsledok hlasovania č. 60/: 
návrh na schválenie VZN 
Za  :15 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :3 
Prítomní :20 návrh je schválený ( VZN č. 1/2012) 
 
K bodu číslo 14 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.    /2012 o poskytovaní 
finan čných dotácií a finan čných darov z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnos ť 
 
I. Andruskó – PN k PN komisie k  VZN, §2 bod č. 1 „.... na kultúru a záujmovú umeleckú 
činnosť, pri čom maximálne však do výšky 30% celkovej výšky ú čelového fondu 
schváleného mestským zastupite ľstvom  na príslušný rok  je účelovo viazaný...“. §2 bod č. 
4  „O poskytovaní finančnej dotácie do 330 Eur rozhoduje primátor mesta, maximálne však do  
10% 5% celkovej výšky účelového fondu schváleného MZ na príslušný rok...“ .  
L. Gyırfy  – PN k PN komisie k  VZN, §2 bod č. 2 „Prostriedky určené na finančné dotácie  
a finančné dary v zmysle tohto nariadenia sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta 
z vlastných príjmov  z prebytku bežných príjmov po zabezpe čení bežného chodu mesta 
Komárna .“  
 
/Výsledok hlasovania č. 61/: 
I. Andruskó – PN k PN komisie k návrhu na  VZN 
Za  :9 
Proti  :1 
Zdržal sa :10 
Nehlasoval :0 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním  
 
 
/Výsledok hlasovania č. 62/: 
L. Gyırfy – PN k PN komisie k návrhu na  VZN 
Za  :9 
Proti  :2 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :3 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním 
 
/Výsledok hlasovania č. 63/: 
PN komisie k VZN 
Za  :11 
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Proti  :0 
Zdržal sa :8 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním  
 
/Výsledok hlasovania č. 64/: 
Návrh MsÚ k VZN 
Za  :8 
Proti  :0 
Zdržal sa :11 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním  
 
K bodu číslo 15 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.    /2012 
o poskytovaní finan čných dotácií  a finan čných darov z ú čelového fondu rozpo čtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport.  
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu  
 
L. Gyırfy – PN – takisto ako pri predošlom VZN, navrhuje bod č. 2 rozšíriť. 
I. Andruskó  – PN k PN komisie, §2 bod č. 4:   „ O poskytovaní finančnej dotácie do 330 Eur 
rozhoduje primátor mesta, maximálne však do výšky 5% celkovej výšky účelového fondu 
schváleného mestským zastupiteľstvom na príslušný rok. O poskytnutí dotácie informuje na 
najbližšom zasadnutí MZ.“ 
I. Dubány  – PN k PN komisie k VZN, §6, bod č. 2: „ Pri rozhodovaní o výške dotácie pre 
celoročné aktivity sa zohľadňuje: a) počet registrovaných športovcov žiadateľa v mládežníckych 
aj dospelých vekových kategóriách, b) počet športovcov v reprezentačných výberoch SR 
v jednotlivých vekových kategóriách, c) dosiahnuté výsledky na krajských, republikových 
a medzinárodných sú ťažiach, d) olympijský charakter športového odvetvia  žiadate ľa, e) 
význam športových aktivít pre mesto, finan čná náro čnos ť aktivít a ú čelnos ť finan čnej 
dotácie, f) kvalifikovanos ť trénerov. “ §6, bod č. 4: „ Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, 
ktorý nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní a za predpokladu, že má vysporiadané 
všetky záväzky voči mestu a organizáciám vo vlastníctve mesta .“   
 
/Výsledok hlasovania č. 65/: 
PN - L. Gyırfy  
Za  :7 
Proti  :0 
Zdržal sa :10 
Nehlasoval :3 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním  
 
/Výsledok hlasovania č. 66/: 
PN - I. Andruskó  
Za  :8 
Proti  :1 
Zdržal sa :9 
Nehlasoval :2 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním  
 
/Výsledok hlasovania č. 67/: 
PN - I. Dubány  
Za  :16 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :2 
Prítomní :20 návrh je schválený   
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/Výsledok hlasovania č. 68/: 
PN komisie na schválenie návrhu na VZN so schváleným PN I. Dubánya   
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :2 
Prítomní :20 návrh je schválený ( VZN č. 2/2012) 
 
K bodu číslo 16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.    /2012 
o verejnom poriadku na území mesta  
Predkladateľ: Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
/Výsledok hlasovania č. 69/: 
Za  :13 
Proti  :0 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh je schválený ( VZN č. 3/2012) 
 
K bodu číslo 17 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.     /2012 
o podmienkach držania psov  
Predkladateľ Ing. Štefan Pásztor, prednosta úradu 
 
Š. Pásztor  - budeme hlasovať o dvoch uzneseniach. Jedno uznesenie je o tom, že berie na 
vedomie protest prokurátora, nie okresného prokurátora, len prokurátora. Druhý návrh je návrh 
na schválenie VZN.  
 
/Výsledok hlasovania č. 70/: 
návrh na uznesenie k protestu prokurátora č. Pd 18/11-3 
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh je schválený ( uznesenie č. 633/2012)  
 
/Výsledok hlasovania č. 71/: 
návrh na schválenie VZN 
Za  :12 
Proti  :0 
Zdržal sa :6 
Nehlasoval :0 
Prítomní :18 návrh je schválený ( VZN č. 4/2012)  
 
B. Szabó , návrh – prosím hlasujme o tom či je mestské zastupiteľstvo ochotné pokračovať 
a prerokovať týchto pár bodov.  
 
/Výsledok hlasovania č. 72/: 
návrh B. Szabó 
Za  :8 
Proti  :5 
Zdržal sa :7 
Nehlasoval :0 
Prítomní :20 návrh neprešiel hlasovaním 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
Zástupca primátora mesta Ing. Béla Szabó sa poďakoval každému za účasť a ukončil 
zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
          prednosta MsÚ                            primátor mesta 

 
Overovatelia 

 
 

................................... 
Mgr. György Batta 

 
 

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

 
 
Zapísala: Anna Szabóová 
 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- Pozvánka, 
- Program zasadnutia, 
- Prezenčná listina,  
- Uznesenia s prílohami,  
- Výsledky hlasovania,  
- Pozmeňujúce návrhy poslancov,  
- Materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- Materiály rozdané na zasadnutí. 
 
 
 
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na 

zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom 
úrade v Komárne.  

 


