MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 71401/55265/OOP-ZP1/2011

Komárno, 2. decembra 2011

ZÁPISNICA
Z 15. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 2. DECEMBRA 2011 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
15. 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.
Neprítomní – ospravedlnení – prídu neskôr: JUDr. Mária Kanthová, MUDr. Zsolt Sebı,
MUDr. Peter Tóth, Juraj Bača.
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu, počet poslancov pri otvorení
rokovania: 20, dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné.
Ďalší prítomní:
Zapisovateľka zápisnice:

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

Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia.
K bodu číslo 1 Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého programu
Overovatelia:
JUDr. Éva Hortai
Mgr. Ondrej Gajdáč
/Výsledok hlasovania č. 1/:

Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
A. Marek, primátor mesta ozrejmil poslancom dôvod zvolania tohto zasadnutia, ktorý tkvie
v prerokovaní pozastaveného výkonu niekoľkých uznesení. Požiadal prítomných
o konštruktívne rokovanie, keďže o 13,00 hod. mala zasadať mestská rada.

Hlasovanie o predloženom programe
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie uznesení zo 14. zasadnutia MZ konaného dňa 24.11.2011 v Komárne, ktorých
výkon bol primátorom mesta pozastavený:
a) uznesenie č. 437/2011 k návrhu na schválenie základných podmienok súťažných podkladov
vo verejných obstarávaní
b) uznesenie č. 438/2011 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok
2011
1

/Výsledok hlasovania č. 2/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:19
:0
:0
:1
:20 návrh je schválený

K bodu číslo 2 Prerokovanie uznesení zo 14. zasadnutia MZ konaného dňa 24. novembra
2011 v Komárne, ktorých výkon bol primátorom mesta pozastavený.
Uznesenie č. 437/2011 k návrhu na schválenie základných podmienok súťažných podkladov vo
verejných obstarávaní
Poslanec Imre Andruskó navrhol prelomiť veto primátora hlasovaním o pôvodnom uznesení,
svoj návrh odovzdal v písomnej forme, čo je aj prílohou zápisnice.
JUDr. Hortai vytkla, že sa v predmetnej záležitosti spomínajú Zásady verejného obstarávania,
ktoré už nie sú v platnosti, jej tvrdenie potvrdil aj hlavný kontrolór mesta.
/Výsledok hlasovania č. 3/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:1
:2
:0
:21 návrh je schválený

Uznesenie číslo 438/2011 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárna na rok
2011
/Výsledok hlasovania č. 4/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:21
:0
:0
:0
:21 návrh je schválený

K bodu číslo 3 Záver
Primátor mesta MUDr. Anton Marek poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.

...............................................
Ing. Štefan Pásztor
poverený prednosta MsÚ

.......……………………………
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
Overovatelia

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

...................................
JUDr. Éva Hortai

Zapísala: Viktória Mala
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