MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 10569/47621/ZASKN/2016

Komárno, 11. februára 2016
ZÁPISNICA

ZO 16. ZASADNUTIA

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA 2016

K bodu číslo 1 - Otvorenie
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 13:07 hod. otvoril a viedol Ing. László
Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice).
Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: Pék Zoltán, JUDr. Éva Hortai. Pán Mgr. Imre
Andruskó zahlásil, že pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák sa nezúčastní zasadnutia
mestského zastupiteľstva z dôvodu mimoriadneho zasadnutia Parlamentu. Neskorší príchod
ohlásil pán JUDr. Štefan Bende a Zsolt Feszty.
Ďalší prítomní:
- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 21. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Klaudiu Szépovú a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval:0
návrh je prijatý (č. uznesenia 544/2016)

-

Mgr. Károly Less,
MUDr. Zoltán Benyó.
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L. Stubendek – Vážené zastupiteľstvo, má niekto pripomienky alebo návrhy k programu
dnešného zasadnutia?
T. Varga - ... mám pozmeňujúci návrh na zmenu programu 16. zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Navrhujem materiál Mestskej polície z programového bodu 6.4 - Návrh
na zmenu rozpočtu Mestskej polície presunúť za bod. č. 4.
K. Less - ... mám pozmeňujúci návrh. Navrhujem zmenu programu 16. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 11.2.2016, aby bod č. 6 bol preložený
a prediskutovaný ako bod č. 3. /za interpeláciami/.
I. Andruskó – ... mám pozmeňujúci návrh. Programové body č. 7. a 8, ktoré sa týkajú
vecných výdavkov, navrhujem preložiť za pôvodný bod č. 4., potom by nasledovalo
prerokovanie kapitálových výdavkov.
T. Fekete – ... bod č. 6. navrhujem doplniť s materiálom Projekt „Šanca na
zamestnanie“ ako bod č. 6.5. V zmysle zmluvy s poskytovateľom Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Komárne Mesto Komárno prijme do pracovného pomeru 8
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na 9 mesiacov.

O 13:20 hod. prišiel pán poslanec Feszty Zsolt.

/Výsledok hlasovania č. 2/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu na zmenu programu – aby bod
č. 6.4 – Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej polície bol presunutý za bodom č. 4.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Károlya Lessa na zmenu programu - aby bod
č. 6 bol preložený a prediskutovaný ako bod č. 3. /za interpeláciami/.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
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/Výsledok hlasovania č. 4/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa na zmenu programu – aby
programové body č. 7. a 8, ktoré sa týkajú vecných výdavkov, boli preložené za
pôvodný bod č. 4.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval:0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 5/:
návrh pána prednostu Mgr. Tomáša Feketeho na zmenu programu – aby bod č. 6. bol
doplnený s materiálom Projekt „Šanca na zamestnanie“ ako bod č. 6.5.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval:0
návrh je prijatý
L. Stubendek – ďakujem pekne, všetky návrhy na zmenu programu sú prijaté. Teraz
budeme hlasovať o celom návrhu s prijatými zmenami. Prosím hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 6/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 545/2016)
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky
3. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
- Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 informatívna správa
- Zoznam navrhovaných investícií
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-

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte „Zníženie energetickej
náročnosti administratívnych budov a materských škôl
- Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016
- Projekt „Šanca na zamestnanie“ návrh na zmenu Programového rozpočtu
Správa o plnení uznesení
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018
- Zariadenie pre seniorov Komárno
- Mestské kultúrne stredisko
- Comorra Servis
Žiadosti a návrhy na úseku športu
- Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na
telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov
- Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na
telesnú kultúru a šport, na jednorazovú aktivitu športových klubov
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
- Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na roky 2016-2018
- Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť
Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2016
Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Komárno
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
- Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2015
Rôzne
Záver

L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme ďalej
na základe schváleného programu rokovania. Nasledujú Interpelácie a otázky. Otváram
interpelácie a otázky, prosím zahláste sa. Do diskusie sa prihlásili 9 poslanci, slovo má pán
poslanec JUDr. Varga. Nech sa páči.
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K bodu č. 2 – Interpelácie a otázky
T. Varga – ďakujem pekne za slovo. Mal by som tri interpelácie. Ešte predtým, ako poviem
moje interpelácie, by som chcel niečo objasniť. V meste sa šíri jedna informácia ohľadom
rozpočtu Mestskej polície v Komárne. Tých 50 tisíc eur, o ktorý bol znížený rozpočet
mestskej polície na základe návrhu finančnej komisie, neboli schválené pre COM-Médiu, ale
boli preložené do kapitálových výdavkov. Takže informácia, že tie peniaze dostala COMMédia, je nepravdivá. Vrátim sa k interpeláciám. Na poslednom zasadnutí komisie sme
sa zaoberali s ročným vyhodnotením a správou Mestskej polície, nakoľko existuje
uznesenie, na základe ktorého by mala Mestská polícia ročne a taktiež v polročných
intervaloch predložiť mestskému zastupiteľstvu informáciu o svojej činnosti. Bohužiaľ
takýto programový bod a ani materiál som nenašiel v materiáloch predložených na dnešné
zasadnutie mestského zastupiteľstva ani napriek tomu, že komisia to prerokovala. Chcel by
som sa spýtať pána primátora, prečo nie je v programe dnešného rokovania táto
správa – tento informatívny materiál? Nezávisle od toho, poslanci, ktorí nie sú členmi
komisie nevideli túto správu polície, ale už jeden komárňanský nezávislý týždenník zverejnil
presné čísla a informácie. Druhá moja otázka je tá, že vieme veľmi dobre, aké finančné
problémy má Mestská polícia. Táto situácia je veľmi zaujímavá, lebo ja som len
náhodou našiel na CD nosiči, na ktorom sú dnes prerokované materiály, takú
informáciu, že „Rozpočtové opatrenia primátora...., podľa ktorého v decembri pán
primátor zobral od Mestskej polície 10 tisíc eur, a týchto 10 tisíc eur premiestnil na
programový bod „Opatrovateľská služba“, čiže na mzdy terénnych sociálnych
pracovníkov. Toto považujem za veľmi zaujímavé, aj napriek tomu, ako som už spomenul,
že Mestská polícia čelí finančnými problémami a pán primátor im zoberie 10 tisíc eur. Na
toto by som žiadal odpoveď. Čiže prečo práve Mestskej polícii zobrali takú veľkú sumu?
Pán primátor má na to právo, ale doteraz zvykom každého primátora bolo to, že takúto
informáciu predložil mestskému zastupiteľstvu. Moja tretia otázka sa týka taktiež
zasadnutia komisie. Každý si určite pamätá, keď na konci minulého zasadnutia mestského
zastupiteľstva pán viceprimátor Imre Knirs podal tri veľmi dobré správy. Jedna sa týkala
útulku psov v Hadovciach. Pán Knirs informoval o tom, že v súvislosti s útulkom psov
v Hadovciach rokoval so známym športovcom Jurajom Tarrrom, ktorý by rád prevzal
prevádzkovanie tohto útulku, nakoľko podľa informácií, ako to povedal pán Knirs, súčasná
prevádzkovateľka tohto útulku, pani Jelínková, by už rada išla do dôchodku, a rada by
odovzdala niekomu túto činnosť. Na základe týchto podaných informácií som zvolal komisiu.
Pozvali sme pána Juraja Tarra, aby nás informoval o svojich predstavách a plánoch
týkajúcich sa útulku psov v Hadovciach. Kontakt na pani Jelínkovú som nemal, preto som
poprosil pracovníkov komunálneho odboru, aby jej zavolali. Na moje prekvapenie kolegyne
dostali inú informáciu. Pani Jelínková bola urazená, nikto s ňou o týchto veciach nehovoril,
ona nechce ísť do dôchodku a naďalej má záujem vykonávať túto činnosť a prevádzkovať
útulok pre psov. Chcel by som sa spýtať pána viceprimátora Imre Knirsa, že odkiaľ
dostal túto nepravdivú informáciu, ktorou trošku zavádzal mestské zastupiteľstvo
ako aj komisiu, a priviedol týmto vyjadrením pani Jelínkovú a pána Juraja Tarra do
nepríjemnej situácie.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Len veľmi krátko by som odpovedal k správe o činnosti
Mestskej polície. Materiál bude predložený na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
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Komisia zasadala v pondelok, rada mestského zastupiteľstva v stredu, a preto na
vyhodnotenie a zaradenie tejto správy do programu zasadnutia zostal veľmi krátky čas.
Správa bude predložená mestskému zastupiteľstvu. Ohľadom rozpočtového opatrenia
týkajúceho sa tých 10 tisíc eur, poprosím pána vedúceho Ing. Kóňu o vysvetlenie...
B. Kóňa – k tomu rozpočtovému opatreniu by som povedal toľko, že je to samostatný bod –
rozpočtové opatrenie v rámci bodu 6. Tam je aj zdôvodnenie. Je to v zmysle zásad, ktoré sú
schválené, a do výšky 33 tisíc eur za rok pán primátor môže v jednotlivých prípadoch
vykonať takúto zmenu. Je to legálne, je to zdôvodnené aj písomnou formou medzi
rozpočtovými opatreniami.
L. Stubendek – ďakujem. Neskôr sa ešte vrátime k tejto téme. Poprosím pána viceprimátora
Imre Knirsa, aby odôvodnil svoje vyjadrenie z minulého zasadnutia.
I. Knirs – informácie nie sú vymyslené a len tak vykonštruované. Keď riaditeľka útulku psov
v Hadovciach navštívila Mestskú políciu v Komárne a prevzala klietky pre psov, vtedy mi tam
povedala, že sa máme zamyslieť nad tým, čo bude s útulkom pre psov, nakoľko by už rada
išla do dôchodku, a čo bude s týmito vecami. Pán Juraj Tarr prišiel za mnou, že rád by
prevzal túto úlohu. Tešil som sa, že sa prípad vyrieši, a bude niekto, kto rád prevezme
prevádzku útulku pre psov v Hadovciach.
I. Andruskó – vážené zastupiteľstvo, pripojil by som sa k názoru pána Tamása Vargu. Pán
Varga a pán vedúci odboru nespochybňovali to, že pán primátor má právo presunúť peniaze,
ale hovorili sme aj o tom, že vo viacerých médiách sa objavilo to, že rozpočet mestskej
polície sa zmenil kvôli mestskému zastupiteľstvu, pričom pán Varga poukázal na tú
skutočnosť, že pán primátor v decembri znížil rozpočet mestskej polície o 10 tisíc eur.
Nespochybňujeme to, či je to zákonné alebo nezákonné. Je to zákonné, je to v poriadku. Ale
potom nie sú v poriadku tie články, ktoré zverejňujú niektorí predstavitelia z vedenia mesta
Komárno, že kvôli mestskému zastupiteľstvu má mestská polícia nižší rozpočet. Preto
žiadam odpoveď od pána primátora na otázku, že prečo bolo potrebné znížiť rozpočet
polície o 10 tisíc eur? Zdôrazňujem, že zákonne. O tomto nerozhodovalo mestské
zastupiteľstvo, ale v jednej osobe pán primátor. Ešte raz zdôrazňujem, bolo to zákonné, ale
nebolo to etické voči mestskej polícii, a ani voči mestskému zastupiteľstvu. Na toto by som
žiadal odpoveď. Vyhľadali ma obyvatelia Novej Osady, ktorí Novú osadu nazvali „Komárňanské Benátky“. Obrázky, fotky donesiem na ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Inžinierske siete a kanalizácia vôbec nefungujú. Obyvatelia pravidelne
platia dane, pokúšajú sa žiť svoje životy. Nabudúce by som vám rád predstavil, v akých
podmienkach tam žijú. Pán primátor, viackrát si tam bol aj ty, osobne si im sľúbil, že vyriešiš
tento problém. Odvtedy uplynul jeden rok, ľudia sú už netrpezliví, a chceli by vedieť
kedy sa splnia tie sľuby, ktoré odzneli vo februári a v marci 2015 v Novej osade. Na
túto otázku by som žiadal odpoveď. Ďalšia vec. Ešte pán poslanec Bastrnák navrhol,
aby sme pravidelne dostávali informácie ohľadom 2. sídliska. V zime neprispôsobiví
obyvatelia zostávajú v domoch, zimné obdobie je kľudnejšie, ale ide jar, leto, a znova začnú
problémy. Doteraz sa nič neudialo, preto by som chcel vedieť, aké kroky boli urobené
v tejto veci, a ako chce mesto riešiť túto situáciu od februára, alebo od začiatku jari.
Na záver by som ešte spomenul jednu myšlienku. Môj obľúbený týždenník je Iszter-táj,
a chcel by som reagovať na ostatných. Nie s tým mám problém, že páni poslanci, alebo
vedenie mesta napíšu svoje názory, ale problém spočíva v tom, že neuvádzajú presné
a pravdivé informácie. Spájajú nesúvisiace informácie, z ktorých vyvodia ďalšiu. Poviem aj
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príklad. Stolička má štyri nohy, v Aljaške sneží, preto v Prahe ráno kikiríka kohút. Tieto veci
fungujú na tejto úrovni, a poviem na to aj príklad. Chcel by som odkázať šéfredaktorovi
týždenníka Iszter-táj, – mojou chybou je, že rýchlo rozprávam, a verím aj tomu, že niekedy je
ťažké sledovať to, čo hovorím. Chcel by som poprosiť pána primátora, aby potvrdil to,
že nikdy som sa tak nevyjadroval a netvrdil, že keď sa poslanci stretnú, porozprávajú
sa na komisiách, na Rade MsZ, alebo na fórach, že by to bolo protiústavné. Tvrdím len
jednu vec, a naďalej na tom trvám, že prijať také uznesenie, ktoré zakazuje poslancom
postaviť sa a povedať si svoj pozmeňujúci návrh k danému programovému bodu, je
protiústavné. A preto by som interpeloval pána primátora, že ak odznie návrh, tak pán
primátor, ty musíš povedať, že „Vážený pán poslanec, Váš návrh je protizákonný. Dám
hlasovať o tom, ale keď väčšina poslancov bude hlasovať za, tak to budem vetovať,
nakoľko je to nezákonné.“ Ak to nebude vetovať, tak sa obrátime na súd. Kolegovia,
situácia je veľmi jednoduchá. Ak trinásti poslanci, čiže nadpolovičná väčšina sa rozhodne,
vylúči sa možnosť, aby ďalší iný poslanec mohol podal svoj pozmeňujúci návrh. Keď sa
vrátime k uplynulým štyrom rokom, tu sedí náš kolega pán poslanec, ktorý sa v uplynulých
štyroch rokoch zúčastňoval na konzultáciách, na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a
zvykol sa postaviť a povedať svoje návrhy, ktoré väčšinou podporovali dvaja alebo traja
poslanci. Nikto ho však neupozorňoval, že by nemal právo postaviť sa na zasadnutí MsZ
a povedať svoj návrh, napr. pri kapitálových výdavkoch. Potom väčšina rozhodne, či áno
alebo nie. Pán primátor, a to isté odkazujem aj šéfredaktorovi Iszter-táju, že ak rozprávam
veľmi rýchlo, kľudne mi to naznačte. Poznáš moje telefónne číslo, zavolaj, a ja veľmi rád
vysvetlím, viem povedať o čom je príbeh. Tu by som chcel Iszter-táj spojiť s Komárňanskými
listami. Bol som prekvapený, lebo v jednom článku mi páni poslanci vyčítali, že navrhujem
fiktívne veci, že som minulý rok fiktívne navrhol zvýšenie podielových daní z 8 mil. eur na 8,2
mil. eur. Túto záležitosť by som chcel vysvetliť. Pozrel som sa na rozpočet, namiesto 8 mil.
eur boli príjmy vo výške 8,38 mil. eur. To znamená, že o 380 tisíc eur viac. Ja som zvýšil
o 200 tisíc eur. Pán primátor, z týchto 200 tis. eur mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že
finančné prostriedky vo výške 90 tis. eur pôjdu na kapitálové investície. Teraz vám ukážem
Komárňanské listy. Je tu zoznam investícií, z ktorého tri alebo štyri investície boli realizované
z týchto 90 ti. eur. Teraz sa vás pýtam, v jednom týždenníku na mňa útočia, že
navrhujem fiktívne veci, a v druhom týždenníku vedenie mesta zverejní informáciu, že
z tých investícií bolo niekoľko hradených z týchto 90 tis. eur. Preto sa vás pýtam pán
primátor, kde je tu spravodlivosť? Teraz vedenie mesta klame, alebo kolegovia
poslanci v druhom článku nehovoria pravdu? Žiadam, aby zverejnené články, informácie
boli faktické. Ale tieto informácie nie sú faktické. Ospravedlňujem sa za to, že tu spomeniem
pána doktora Horvátha, ktorý ešte minulý rok na jeseň navrhol 12 tis. eur pre basketbalistov,
ktoré boli tiež zabezpečené z týchto „fiktívnych“ 90 tis. eur. Chcel by som zdôrazniť, že tieto
finančné prostriedky neboli fiktívne, lebo namiesto príjmov 8 mil. eur, boli vo výške 8,3 mil.
eur. Čiže bola rezerva. Pán primátor, preto by som ťa poprosil, aby si aj ty upovedomil
vedenie mesta o tom, že takto sa to nedá. Hocikto hocičo napíše, a potom v dvoch
týždenníkoch sú zverejnené úplne odlišné tvrdenia. Ja to takto neviem prijať, lebo je to
zavádzanie verejnej mienky. Čo bude tento rok s tými 180 tis. eur. je ťažké predvídať, ale
som si istý, že polovica tejto sumy mala nabehnúť na účet. Slovensko má dobré
hospodárske výsledky. Tento rok by nemali zasahovať do rozpočtu. Ešte by som sa chcel
vrátiť k pánovi poslancovi Tamásovi Vargovi. Mestský úrad pred dvoma mesiacmi predložil
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mestskému zastupiteľstvu taký rozpočet, ktorý neobsahoval kapitálový rozvojový fond. Bola
tam jedna suma na 120 tis. eur - za predaj colnice, ale táto suma sa už znižuje o 60 tis. eur,
takže sumu už aj môžeme vyčiarknuť. Potom tam bola suma 180 ti. eur, ktorej polovica je
viazaná zo strany mestského úradu na základe uzatvorených zmlúv. Už by nezostali financie
na rozvoje. Finančná komisia tieto položky jednoznačne znížila. Ten návrh som ja neznížil
ani o cent. Vážení kolegovia, preto môj prejav považujem za interpeláciu, lebo predtým
to nebolo v móde, že by si každý mohol napísať a zverejňovať polopravdy. Každý je
zodpovedný za to, čo napíše a zverejní, a mal by zverejňovať len faktické informácie, ktoré
odrážajú skutočnosť. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – samozrejme, každý musí zodpovedať za svoj prejav v médiách.
B. Kóňa – ja som sa vyjadroval k tomu, že pán primátor má k tomu právo. To čo povedal aj
pán Andruskó, čo bolo skutočnou príčinou, vieme, že Mestská polícia v rokoch 2014 a 2015
mala plánovaných prijať troch pracovníkov navyše plánu, ktoré nebolo. To znamená, že
z tohto titulu tam prichádzala úspora aj v mzdových položkách. V decembri, keď neboli
vykryté mzdy opatrovateliek, tak to bolo takto formálne presunuté. Nešlo to na úkor Mestskej
polície. Tie peniaze boli ušetrené v rozpočte, tak či tak by sa nedali preniesť do roku 2016.
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Andruskó...
I. Andruskó – v decembri to mohli dostať ako odmenu za vykonanú činnosť za celý rok. To
tvrdenie, že tie finančné prostriedky nebolo možné vynaložiť na tento cieľ, nie sú pravdivé.
Veľmi často tu odznelo, a útočia na mestské zastupiteľstvo, že Mestská polícia nemá dosť
peňazí. Na Mestskej polícii pracuje 27 policajtov, veľa pracujú za málo peňazí. Tých 10 tis.
eur im mohli rozdeliť na základe návrhu náčelníka mestskej polície ako odmenu. Tú sumu im
zobrali, a policajti nedostali túto možnosť. Musím povedať, aj táto skutočnosť je časťou
pravdy.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Samozrejme aj mestský policajti dostali odmenu podľa
návrhu náčelníka. Pán poslanec Glič má slovo, nech sa páči.
K. Glič – vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní. Chcel by som
interpelovať pána primátora. Na úvod by som povedal k tomu pár viet. Konečne bol na ulici
Eötvösova vybudovaný jeden strategický chodník medzi Billou a nákupným centrom
Wigwam. Na to sme čakali niekoľko rokov, lebo doprava tam bola veľmi nebezpečná
vzhľadom k tomu, že ten chodník tam roky rokúce chýbal. Tento chodník sa podarilo
vybudovať aj vďaka poslancom a to v spolupráci s investorom, ktorý bude medzi Wigwamom
a Billou stavať obchodné centrum. Mesto v spolupráci s týmto investorom ušetrí nemalé
finančné prostriedky. Teraz moja interpelácia. Investor mal vybudovať aj stanovište na
smetné kontajnery. Tu sa niečo stalo, stanovište sa prestalo budovať. Veľa ľudí, ktorí
bývajú okolo predajne Wigwam, sa sťažuje, že je tam chaotická situácia so smeťami, smeti
sa povaľujú všade. Chcel by som vedieť, že aký problém nastal, že sa kontajnerové
stanovišťa doposiaľ nevybudovali.
L. Stubendek – ďakujem. Pani vedúca, Katalin Besse, máte slovo...
K. Besse – ďakujem. Vážení poslanci, čo sa týka tohto kontajnerového stanovišťa, nastala
taká situácia, že skutočne spoločnosť Madris mala vybudovať tieto stojany na smeti, na
základe zmluvy s mestom. Na odbore rozvoja sme navrhli 3 miesta, kde by mohli vybudovať
takéto smetné stanovištia. Firma aj začala vybudovať stanovište, ale obyvatelia obytného
domu mali námietky, ba dokonca napadli aj stavebné povolenie, a preto sme museli
pozastaviť vybudovanie týchto smetných stanovíšť. Teraz sme navrhli tretie miesto. Môžem
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vás uistiť, že tento stav je prechodný, a na jar sa to vyrieši. Zmeníme stavebné povolenie a
stanovište bude potom vybudované.
L. Stubendek – ďakujem. Myslím si, že aj minule sme sa venovali s touto problematikou.
Najprv bolo pripravené miesto na vybudovanie takéhoto smetného stanovišťa na 7. sídlisku
pred obytným domom, a potom sme stavbu museli pozastaviť. Dúfame, že to konečné
riešenie bude vyhovujúce. Ďakujem. Nasledujú interpelácie pána poslanca Zsolta Fesztyho.
Zs. Feszty – ďakujem za slovo. Chcel by som sa spýtať na jednu vec. Dostal som sa
k informácii, že koncom minulého roka Inšpektorát práce vykonal kontrolu, a zistil, že
mesto Komárno zamestnávalo „na čierno“. Za „čiernu prácu“ sa považuje aj to, keď
odvody nie sú uhradené do zákonom stanoveného termínu, alebo pracovný pomer je
neskôr zahlásený do Sociálnej poisťovne. Je táto informácia pravdivá? Vážne sa
vyskytol takýto problém? Ďalej, či je správna tá informácia, že toto môže viesť k tomu, že
Mesto Komárno nebude môcť podať projekt a reagovať na zverejnené výzvy
v nasledujúcich troch rokoch? Moja posledná otázka je tá, či je niekto zodpovedný za
túto chybu, za neplnenie týchto povinností, a že v budúcnosti ako plánujete predísť
takýmto problémom? Môžeme tu mudrovať, plánovať a snívať o projektoch, ale zdá sa mi,
že nie vždy to závisí od nás. Ďakujem.
L. Stubendek – vážený pán poslanec, vážené zastupiteľstvo, ide o záležitosť z roku 2014,
ktoré sa snažíme riešiť a odkonzultovať riadne. Odvtedy sa nahromaždilo ohľadom tejto
kontroly veľa materiálov, ktoré musíme aj my prešetriť a vyhodnotiť ako aj to, že aké
následky budú z tejto kontroly vyvedené. Zbierame informácie. Momentálne viem k tomu
povedať len toľko. Pána poslanca budeme informovať o najaktuálnejších informáciách.
Zs. Feszty – využijem príležitosť, ďakujem.
L. Stubendek – pán poslanec Peter Korpás má slovo.
P. Korpás – ďakujem za slovo pán primátor. Vážení prítomní, predkladám svoju stálu tému.
Chcel by som vedieť, aká je situácia so zmluvou MaxNetwork? Samozrejme, ak sú okolo
toho informácie, ktoré by nemali byť zverejnené, nakoľko rokovania sú ešte v priebehu, tak
sa uspokojím aj s písomnou odpoveďou. Túto odpoveď by som bol rád, keby som dostal
do týždňa. Taktiež by som žiadal minimálne po dvoch týždňoch písomnú správu
o tejto záležitosti. Treba vedieť, že v tomto prípade ide o 1 mil. 83 tisíc eur za takú službu,
ktorú sa dá zabezpečiť aj za 250 tis. eur. Čiže ide o pre mesto veľmi nevýhodnú zmluvu.
Hovoril som aj s odborníkmi. Každopádne sa musíme usilovať o zrušenie tejto zmluvy.
Minule som hovoril, že som rokoval aj s právnikmi, a nakoľko v zmluve nie je stanovená
žiadna sankcia, podľa názoru dvoch právnikov zmluva môže byť vypovedaná bez sankcií.
Samozrejme môžeme očakávať, že druhá strana bude reagovať tak, že prípad podá na súd.
Ide o veľkú sumu, z ktorej sa dá zaplatiť advokátov, ale prakticky nemajú šancu vyhrať súd.
Takže o tomto by som žiadal do týždňa zaslať písomnú odpoveď, a potom buď podľa
aktuálnych dianiach alebo minimálne dvojtýždenne písomnú správu o aktuálnych
informáciách. Okrem toho by som sa chcel spýtať na informačný systém Mestského
úradu, či sú nejaké vývoje v rokovaniach? Predtým sme o tom veľa rozprávali, ale teraz
som nepočul ohľadom tohto systému žiadne informácie. Aj o tomto bude postačovať
písomná odpoveď.
L. Stubendek – ďakujem pekne. K tomu by som len dodal toľko, že udalosti sa zrýchlili,
odpoveď zašleme písomne. Ďakujem pekne. Károly Less má slovo, nech sa páči.
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K. Less – ďakujem za slovo pán primátor. Mal by som niekoľko interpelácií na pána
primátora. Prvá sa týka špeciálnej základnej školy s vyuč. jaz. maďarským. Mám
informáciu o tom, že pán primátor sa stretol s prednostom Krajského úradu v Nitre a
s riaditeľom krajského školského úradu, kde sa hovorilo o výmene priestorov,
o výmene budovy. Chcel by som informáciu ohľadom tejto výmeny budovy. Taktiež sa
šíri informácia, že chcú zavrieť špeciálnu školu. Nechcem, aby sa to stalo, lebo to by
znamenalo prerozdelenie 80-tich detí do maďarských základných škôl. Takéto riešenie by
nikomu neprospelo. Moja ďalšia interpelácia je ohľadom rozvoju turizmu, či by mal
mestský úrad možnosť vytvoriť si takú turistickú sprievodcovskú skupinu, ktorá by 24
hodín denne sa zaoberala len s prilákaním turistov a hostí do Komárna. Takú istú
otázku mám aj ohľadom vytvárania pracovných miest, či je možné vytvoriť takú
skupinu, ktorá by sa venovala tejto problematike vo dne v noci. Keď sme robili volebné
kampane, vytváranie pracovných miest si každý pokladal za prioritu. Na predchádzajúcich
rokovaniach sme už hovorili ohľadom hlavného architekta a hlavného záhradníka. Vysvitlo
sa, že to patrí do vašej kompetencii, vytvorenie pozície hlavného architekta a záhradníka
považujem za užitočné. Ďalšia moja otázka je, či bude vyhlásená verejná súťaž na
organizovanie blížiacich sa Komárňanských dní, alebo či organizovanie bude
zabezpečené opäť s občianskou spoločnosťou Sine Metu? Ďalej by som chcel tlmočiť
otázky a problémy obyvateľov. Ak pôjdeme od budovy Csemadoku k smerom
kruhovému objazdu pri súsoším Cyrila a Metóda sa nachádza jedna dopravná značka,
ktorá je nebezpečná, lebo farba je už vyblednutá, opotrebovaná. Už som to viackrát
pripomenul pánovi Vargovi, viceprimátorovi Keszeghovi aj pánovi Patusovi, aby tú dopravnú
značku vymenili. Ďalej na základe predbežných rokovaniach som požiadal pána primátora,
že ak bude posudzovať návrhy na Cenu primátora, aby prihliadol aj na činnosť pána Jána
Lábszkeho, ktorý v meste vysadil 250-300 platanových sadeníc, malých stromov. Ďalšia
interpelácia sa týka kruhového objazdu pri ulici Pevnostný rad, ktorý je podľa občanov
vo veľmi zlom stave, a či by sa to nedalo nejakým spôsobom skrášliť? A moja
posledná interpelácia, pán Ján Cseledi ma poprosil, aby som hovoril aj v tejto veci. Myslím
si, že viacerí ho poznáte. Na Bratislavskej ceste sú záhrady, ku ktorým príchod – prístup
po takýchto dažďových dňoch je skoro nemožný, preto žiada mesto, či by mohlo
pomôcť riešiť tento problém, aby nemuseli chodiť po blate. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Na organizovanie Komárňanských dní bude vypísaná
verejná súťaž, ktorá je v prípravnej fáze. Tiež sa zaoberáme s otázkou vytvorenia
pracovného miesta pre hlavného architekta a záhradníka. Ohľadom vykonávania turistickosprievodcovskej činnosti vo dne v noci, aj turistické centrum KIK bude vykonávať takúto
činnosť 24 hodín denne. Momentálne prebieha výberové konanie na funkciu riaditeľa tejto
organizácie. Prihlásiť sa dá do 15. februára 2016. Úlohou tohto riaditeľa bude aj vytvoriť
tento 24 hodinový systém, v ktorom sa budú venovať turistom, návštevníkom mesta
Komárno a taktiež okolia Komárno. Špeciálna základná škola, minulý týždeň sme sa stretli
s prednostom krajského úradu a s riaditeľom krajského odboru školstva. Školu neohrozuje
zatvorenie. Ide len o úprave – o zníženie počtu žiakov. Naďalej hľadáme najlepšie riešenie,
že kde by sme mohli umiestniť triedy žiakov, ktorí vyžadujú špeciálnu výchovu. Proces je
v priebehu, včera som osobne hovoril s pani riaditeľkou. Musíme nájsť riešenie, ktoré
špeciálna škola vie prijať a súhlasiť s tým. Nie je nám to jedno. Ďakujem pekne. Szilárd Ipóth
má slovo.
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Sz. Ipóth – ďakujem za slovo pán primátor. Existuje jedno maďarské porekadlo: Sľub je
pekný až vtedy, keď ho dodržia. Chcel by som sa poďakovať pánovi primátorovi v mene
futbalového klubu KFC, lebo kým sa nevyrieši vybudovanie komárňanského futbalového
ihriska s umelou trávou, pomocou pána primátora futbalový klub môže užívať futbalové
ihrisko s umelou trávou v maďarskom Komárome za nižšiu cenu. Toto sa aj stalo. Spätne od
decembra, od kedy používame ihrisko v Komárome, nájomné za užívanie ihriska nám znížili
o 50%. To znamená pre futbalový klub ušetrenie vo výške cca. 1000 eur. Pán primátor ešte
raz by som chcel tlmočiť poďakovanie futbalového klubu. A dúfame, že tento rok sa začnú aj
rokovania ohľadom vybudovania takéhoto futbalového ihriska aj v Komárne. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Skutočne je to pravda, lebo už to bola aj zaplatená na tento
rok. Suma, ktorá bola zaplatená, už zahŕňala výdavky na celý rok. Našim cieľom je to, aby
sme aj my tu mali také futbalové ihrisko. Pán poslanec Ondrej Gajdáč má slovo.
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení
hostia. Ja mám otázku v súvislosti so štúdiou, ktorá bola vypracovaná na
rekonštrukciu kúpaliska. Táto štúdia už je na svete od septembra, veľká väčšina z vás,
ktorí mali záujem, ste mali možnosť sa s ňou oboznámiť. Takisto aj pán primátor,
vedenie mesta. Ja stále budem hovoriť len to, čo doteraz hovorím. Ak my tu hovoríme
o oživení cestovného ruchu, asi každému je jasné, že tu lyžiarske svahy nebudú, a tieto
regióny, z čoho žijú, sú kúpaliská a wellness. Je to dané našim podnebím a našou polohou
geograficky. Keď chceme udržať turistov dlhšie ako hodinu na nádvorie Európy, alebo dve
hodiny okolo pevnosti, tak príkladov máme naokolo veľmi veľa – Štúrovo, Veľký Meder,
Dunajská Streda, Komárom, Gyır. Kdekoľvek sa pozrieme, tam pobývajú zahraničný turisti
týždne, dokonca mesiace sú tam. A keď my hovoríme o zveľadení, oživení cestovného
ruchu, tak ja si myslím, že touto cestou sa treba ubrať. Teraz nehovorím o krytej plavárni,
hovorím o rekonštrukcii kúpaliska, čo zahŕňa wellness, ubytovacie kapacity, rekonštrukciu
bazénu, atď.. Je to veľká položka, to je pravda, ale keď toto vedia urobiť v Štúrove, čo je
oproti nám malé mestečko, a vo Veľkom Mederi, dokonca v Nesvadoch. My zatiaľ nie sme
schopní, neboli sme schopní urobiť v tomto takmer nič. Tá štúdia existuje už pol roka,
nebolo to medializované, lebo riaditeľ Commora Servisu čaká, kým sa to prerokuje
v zastupiteľstve. Moja otázka je: Má vedenie mesta v pláne toto prerokovať vôbec
v zastupiteľstve? Keď áno, tak kedy? Už rok je z nášho volebného obdobia preč, a síce my
hovoríme, že čo všetko sme v rozvoji cestovného ruchu zatiaľ urobili a iniciovali, ale ja si
myslím, že to sú ešte len ozaj malé kvapôčky. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa ubrali
týmto smerom. Ďakujem. A keď môžem využiť príležitosť, dostali ste pozvánky na premiéru
muzikálu Sen noci svätojánskej. Je to v podstate obnovený muzikál, nie je to ten istý, je to
prepracovaný muzikál. Premiéra bude 19. februára 2016, o 18:00 hod. v Dome Matici
Slovenskej, kde vás srdečne pozývame. Len je tu jedna prosba. Na to telefónne číslo, ktoré
je tam uvedené, dajte vedieť najneskôr budúci týždeň utorok, či máte záujem. Ak niekto už
teraz vie, tak cez prestávku my prosím oznámte. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec, nedávno sme dostali cez pána riaditeľa Comorra
servisu rozbor komárňanskej termálnej vody. To sme prediskutovali aj s pani riaditeľkou
pamiatkového úradu, že či by sme mohli smerom k Hradnej ulici rozšíriť kúpalisko. Ona
hovorila, že prakticky by sa to dalo. Naposledy, minulý týždeň pri odovzdaní strechy
kasárenskej budovy, som aj nahlas povedal, že možnosťou by bolo kúpalisko rozšíriť aj

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

smerom k Hradnej ulici. Zaoberáme sa s touto problematikou. Dúfam, že čoskoro príde na
zastupiteľstvo tento materiál. Ďakujem. Pán poslanec Szabó, nech sa páči.
B. Szabó – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, milí poslanci, chcel by som sa spýtať na
tri veci. Prvá otázka smeruje na pána primátora. Je to opakovaná interpelácia, na ktorú
som upriamil pozornosť aj na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Medzičasom som hovoril o tom aj na zasadnutí komisie a na zasadnutí Rady MsZ, ale
žiadne zmeny sa neuskutočnili v tejto veci. Uznesenie č. 492/2016, ktoré sme prijali na
decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, a ktoré sa týkalo rozpočtu, má
formálnu chybu, uznesenie nebolo prijaté v takom znení. Uznesenie nemá prílohu č. 3,
ale napriek tomu všetko ostalo tak. Aj v dnešnom materiáli sa nachádza jedno
uznesenie, ktoré zmení tú prílohu č. 3 uznesenia č. 492/2015, ktorú mestské
zastupiteľstvo ani neprijalo. Žiadam pána primátora, aby zmenil toto uznesenie. Ešte
raz poviem - čísla nie sú zmenené, zmena je len formálna, ale pre mestské zastupiteľstvo je
to precedentné. Nie je možné zmeniť uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo. Toto
by bola jedna vec. Druhá vec, druhá moja otázka je interpelácia obyvateľov, ktorú by
som tlmočil na pána primátora a pána prednostu. V minulých rokoch sme sa dostali na
istú úroveň v oblasti vyplnenia a zasielania elektronických formulárov. Tlačivo
týkajúce sa komunálnych odpadov, na ktorom sa dá žiadať zníženie poplatkov alebo
ich zrušenie, existovalo v elektronickej podobe už aj v predchádzajúcich rokoch. Tieto
tlačivá boli vyhotovené aj v elektronickej podobe práve preto, aby obyvatelia Komárna, ktorí
sú v zahraničí, mohli vyplniť a plniť si svoje povinnosti aj zo zahraničia. Dostal som takú
informáciu, že elektronické tlačivá teraz nefungujú. Konkrétne toto tlačivo na komunálny
odpad nefunguje. Chcel by som sa spýtať z akého dôvodu to nefunguje, alebo či je
možné, že obyvateľ to hľadal na zlom mieste, na zlej stránke mesta Komárno.
V prípade, že to tlačivo naozaj nefunguje, tak kedy to bude vyriešené? Aj elektronické
tlačivá na žiadostí v oblasti športu a kultúry fungujú cez tento systém. Neviem, prečo
nefunguje toto elektronické tlačivo. Tretia vec, ktorá nadväzuje na otázku pána poslanca
Károlya Lessa, a týka sa to špeciálnej školy. Včera sa uskutočnilo zasadnutie školskej
rady na Základnej škole ul. Mieru, a chcel by som dôraznejšie žiadať to, aby sme vážnejšie
rokovali so zriaďovateľom špeciálnej školy a s Krajským školským úradom v Nitre, nakoľko
už teraz rastie počet žiakov so zníženou schopnosťou. Škola z dôvodu nedostatku
priestorov už nevie prijať nové deti. Ak sa zhorší situácia, a tu nemyslím len na úrovni
mesta, ale aj v štátnom meradle, že odvrhnú to tým, že nie sú na to financie, tak
následkom toho bude to, že týchto detí so špeciálnou výchovou budú musieť
integrovať medzi deti základných škôl, a tým bude úroveň vzdelávania klesať.
Z odpovedi pána primátora sme sa nedozvedeli, či na rokovaní odzneli v tomto smere
otázky, alebo odpovede. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Skutočná situácia je stále vážnejšia, preto sa zrýchlili aj
tieto rokovania. Špeciálna škola sa nachádza naďalej v budove, ktorá je majetkom mesta,
ale jej zriaďovateľom nie je mesto Komárno. Napriek tomu intenzívne sa zaoberáme s touto
problematikou. Najlepšie by bolo, keby tie priestory, skupiny žiakov boli čím bližšie k sebe, to
bola požiadavka pani riaditeľky. Riešenie tohto problému súvisí aj s využitím budovy
Zdravcentra v budúcnosti. Súhlasím s tým, že s touto problematikou sa musíme zaoberať
intenzívnejšie, a musíme nájsť riešenie pre špeciálnu základnú školu. Elektronické tlačivá –
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poprosím odpoveď zo strany mestského úradu, tu musí byť nejaké nedorozumenie, alebo
chvíľkový výpadok siete. Poprosím prednostu mesta aby odpovedal v tejto veci.
T. Fekete – teraz sme to skúšali. Pán kolega Róbert Dobi skontroloval fungovanie týchto
elektronických tlačív. Pravdepodobne tlačivo hľadali na zlom mieste.
B. Szabó – to tlačivo nepotrebujem ja, ale bol to postreh obyvateľa. Na serveri 602Xml pri
rokoch 2015 a 2014 kliknutím na menu Tlačivá sa ukáže prázdne okno. Ja som sa s tým
nezaoberal, ale keď to funguje, tak možno by bolo lepšie premiestniť tieto elektronické tlačivá
na lepšie viditeľné a ľahšie prístupné miesto.
T. Fekete – teraz sa mi otvorilo tlačivo. Tlačivo sa nenachádza pri roku 2015, ale je medzi
tlačivami pri roku 2009, nakoľko tlačivo odvtedy nebolo aktualizované. Dané tlačivo sa
nachádza v balíku rok 2009 – Žiadosť o zníženie miestnych poplatkov komunálnej odpady.
B. Keszegh – pripomienka je oprávnená, tlačivo musíme premiestniť na oveľa ľahšie
prístupné miesto. Pán poslanec má pravdu, nie je to jednoznačné.
L. Stubendek – súhlasíme s tebou, budeme sa s tým zaoberať. Musíme vykonať také
úpravy, aby tlačivá boli ľahšie prístupné. Čo sa týka prílohy č. 3, hovorili sme o tom, poznám
tento problém, ale neviem ako ho vyriešiť. Poprosím pána vedúceho ekonomického odboru,
pána Ing. Kóňu o vysvetlenie.
B. Kóňa – ide o uznesenie, ktorým sa schvaľovalo mestské zastupiteľstvo rozpočet. Ja len
pripomeniem situáciu. Urobil sa z toho, s prepáčením, trhací kalendár. Bol tu vlastne
schvaľovaných asi 10 pozmeňujúcich návrhov. Úrad predložil na rokovanie rozpočet,
v ktorom samozrejme jednej kolónke bol aj návrh finančnej komisie, bola priložená príloha č.
1 – bežné príjmy, bežné výdaje a príloha č. 3 kapitálové výdaje. Úrad predložil všetky 3
prílohy. Takto to bolo predložené. V priebehu rokovania bolo povedané, že o kapitálových
výdajok sa nebude rokovať. Tým pádom pán poslanec má pravdu, príloha č. 3 by bola
neaktuálna, ale bola predložená. Uznesenie bolo týmto aj upravené, že schvaľuje sa atď., aj
spolu s prílohou č. 1 a s prílohou č. 2. Potom v priebehu rokovania pán poslanec Gajdáč
vystúpil s návrhom, predložil poslanecký návrh, na 10 tisícovú položku na jeden projekt. Bolo
tu povedané veľmi jasne, to je kapitálový výdavok, pán poslanec to aj skonštatoval
a povedal, že áno, je to kapitálový výdavok. Je naozaj pravda, že v prílohe č. 3 bolo
napísaných asi 60 možností z čoho si vybrať, ale táto tam nebola. Ale táto bola poslancami
schválená, a myslím si, že je úplne logické, že príloha č. 3 – je tam len jedna položka, ktorú
schválili poslanci ako 1. kapitálový výdavok na ktorom ste sa dohodli, Pokiaľ naozaj niekto si
myslí, že treba úplne všetko bigotne dodržiavať, je to v poriadku, je to nejaký názor, a my
sme na tú tému rozprávali už veľakrát. Ja sa ale potom otvorene spýtam. Máme zverejňovať
jednak k jednej, tak ako je požiadavka, aj s gramatickými chybami? Lebo ja teraz poviem
úprimne, nenamietam, ale naozaj opravujeme niekedy slovosled, opravujeme hrúbky a rôzne
veci. Myslím si, že to je v záujme veci. A toto je tiež jedna vec, že sme to naozaj dali do
poriadku, aby v prílohe č. 3 bola tá jedna položka – kapitálový výdavok, na ktorom sa páni
poslanci dohodli. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem za vysvetlenie. Pán poslanec má v určitom súvislosti pravdu. Pán
poslanec, nech sa páči.
B. Szabó – áno, hovorili sme o tom s pánom primátorom, a aj s pánom vedúcim
ekonomického odboru. Je to presne tak. Preto som zdôraznil, že je to formálna chyba.
Napriek tomu, na základe dlhoročných skúseností musím povedať to, že nie je možné
zmeniť znenie uznesenia. Nie je možné ho zmeniť ani vtedy, ak je to chybné. Existujú dve
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možnosti, buď to treba vetovať, alebo ak sa nastane chyba, tak to opravíme. Ale prepáčte,
príloha č. 3 nebola v návrhu na uznesenie. A nechcem to opakovať 10x, lebo takým istým
spôsobom by sme mohli potom zmeniť hocičo. Z tohto hľadiska je to prestížna otázka.
Bohužiaľ v minulých 8-10 rokov nastala už taká situácia, a je pravda, že to bolo vážnejšie
zasahovanie do uznesenia, keď sa zmenili aj slová, text uznesenia, čím sa zmenil aj význam
celého uznesenia. Prípad sa dostal až na súd. A to by bolo už nepríjemné. Čiže ak tam
nebola príloha č. 3, tak tam nemá byť. Tú jednu položku, nakoľko tabuľka č. 2 obsahuje
kapitálové výdavky, kľudne sa mohla tam pripísať. A ešte raz by som chcel povedať, že teraz
pokračujeme v tom, lebo máme tu jeden návrh na uznesenie, s ktorým ideme zmeniť tú
prílohu č. 3., ktorú mestské zastupiteľstvo neschválilo. Čiže ak to dnes schváli zastupiteľstvo,
tým potvrdí aj to, že s tým súhlasí. A ešte by som sa vrátil k elektronickému tlačivu. Áno,
môžeme si povedať, že v Amerike vedeli nájsť to tlačivo, iste mali viac času, a tak sa im
podarilo nájsť to tlačivo pri roku 2009, ale dnes píšeme rok 2016. Rok 2016 tam nie je ani
uvedený. Ja to chápem, že každý si povie svoje argumenty, ale keď je to jednoznačné, že
to tak nie je úplne v poriadku, tak nemali by sme to obhajovať. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem. Ešte by som sa vrátil k tej prílohe č. 3. Predtým, ako sa
dostaneme k tomu hlasovaniu, urobíme technické spresnenie. Musíme opraviť tú chybu. Pán
vedúci....
B. Kôna – nechcem zdržiavať, nie je to určite ani osobné, to ako ubezpečujem, lebo pánom
Szabóom veľmi dobre spolupracujeme. Ale napr. tlačivá, keď si zoberiem, tak treba si len
ťuknúť, že www.komarno.sk, Úrad, ekonomický odbor – a sú tam napísané tlačivá. To
znamená, kto chce tlačivá z ekonomického odboru napríklad, tam ich má všetky dané.
Naozaj neviem, kde, kto hľadá, ale treba dať do toho logiku. Chcem niečo z majetkového,
idem na majetkové, chcem niečo organizačne, idem tam. Možno to treba zmeniť, ale
nechcem to diskutovať.
L. Stubendek – ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, odzneli interpelácie a otázky, všetko je
poznačené. Dúfam, že prisľúbené odpovede sa vyriešia. Pokračujeme ďalej podľa
schváleného programu rokovania. Na základe- pozmeňujúceho návrhu po bode č. 2 budeme
pokračovať s bodom č. 6 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach.

O 13:44 hod. prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.

K bodu č. 3 – Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 informatívna správa
TE-597/2016
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
Mestský úrad Komárno na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
4/2014 zo dňa 15. decembra 2014 predkladá informatívnu správu o rozpočtových
opatreniach schválených primátorom mesta Komárno v roku 2015.
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(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 7/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených
primátorom mesta Komárno v roku 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 546/2016)

2. Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016
Predkladateľ: Ing. Arch Katalin Besse

TE-634/2016

Ing. Arch. Katalin Besse krátko informoval o predloženom materiáli č. TE-634/2016, ktorý
obsahoval návrh na uznesenie k vytvoreniu rezervy ako spoluúčasť k projektom, návrh na
uznesenie k viazaniu kapitálových výdavkov (dve varianty) a návrh uznesenia k návrhu na
zmenu uznesenia č. 492/2015 – príloha č. 3 – Zoznam investícií a rok 2016.
L. Stubendek – ďakujem pekne za predloženie materiálu. Vážené zastupiteľstvo, z dôvodu
riešenia toho problému (prílohu č. 3), nariadim krátku technickú prestávku. Považujem to za
dôležité, aby v tejto otázke nedošlo k rozporu. Problém prediskutujeme s predsedom
finančnej komisie a taktiež s vedúcim ekonomického odboru.
I. Andruskó – navrhujem aj po diskusiách nariadiť krátku prestávku, aby počas prestávky
jednotlivé frakcie mohli prediskutovať jednotlivé pozmeňujúce návrhy.
Pán primátor o 14:28 hod. nariadil krátku technickú prestávku. Pokračovanie
zasadnutia o 14:45 hod..
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek - pokračujeme programovým bodom 3.2 - Zoznam navrhovaných investícií na
rok 2016. Prosím zahláste sa do diskusie. 10 sa prihlásili. Otváram diskusiu.
B. Szabó – k tomuto materiálu by som chcel povedať, že nie som s tým spokojný, že tento
materiál je predložený mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie, aj napriek tomu, že nebol
predložený na zasadnutí finančnej komisie. Na poslednom zasadnutí Finančnej komisie sa
zúčastnilo 5 poslancov z 25-ich. Na zasadnutí Rady MsZ taktiež bolo hlasovanie len o tom,
že Rada MsZ materiál odporúča prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Zostavenie a pomenovanie položiek nebolo spracované podľa konsenzu. Taktiež musíme
povedať, že keď v decembri neodsúhlasíme taký rozpočet, tak dnes by sme nemali o čom
hovoriť. Podľa predloženého rozpočtu nebolo by možné realizovať žiadne investície, taktiež
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nepočítali ani s finančnými prostriedkami na spoluúčasť pri operatívnych programoch
a projektoch. Práve preto navrhujem zvážiť stiahnutie tohto materiálu z dnešného rokovania.
Navrhujem tento materiál prepracovať na základe konsenzu, a potom predložiť taký materiál,
ktorý vyhovuje väčšine poslancov. Ak materiál nebude stiahnutý z rokovania, a budeme
o ňom diskutovať ďalej, tak v tom prípade k pripravenému návrhu na uznesenie budem mať
pozmeňujúci návrh.
O 14:53 primátor nariadil 5 minútovú prestávku z dôvodu, že niektorí poslanci chýbali,
nevrátili sa z predchádzajúcej prestávky. Pokračovanie o 14:56 hod..
L. Stubendek – budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Ing. Bélu Szabóa,
aby sme stiahli z rokovania materiál č. TE-634/2016.
Hlasovanie č. 8
procedurálny návrh pána poslanca Ing. Bélu Szabóa – stiahnuť materiál č. TE634/2016 z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 11
Proti: 8
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
B. Szabó – v tomto prípade budem mať pozmeňujúci návrh. Materiál obsahuje viac návrhov
na uznesenie. Čo sa týka návrhu na uznesenie k vytvoreniu rezervy ako spoluúčasť
k projektom v rámci programového rozpočtu Mesta Komárno žiadam Mestský úrad, aby na
ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložilo jeden doplňujúci materiál - písomnú
informáciu o podaní resp. o úspešnosti podaných projektov. Druhý návrh na uznesenie má
vypracované 2 varianty, kde v prvej variante ide o viazanie rozpočtových prostriedkov
kapitálového rozpočtu vo výške 180 000 eur do 30. júna 2016. Schválenie tohto návrhu by
znamenalo, že pravdepodobne túto časť kapitálových výdavkov nebudeme môcť použiť
v roku 2016. Druhá alternatíva je o tom, že ideme viazať rozpočtových prostriedkov bežného
rozpočtu vo výške 180 000 eur, výdavkov bežného rozpočtu financovaných z bežných
príjmov podielu dane FO k 30. 06. 2016. Tretí návrh je na zmenu uznesenia č. 492/2015, aby
sme prílohu č. 3 zmenili na prílohu č. 3a – Zoznam investícií na rok 2016. Toto sme tu už
prekonzultovali, že to nebude takto, ale pôvodné uznesenie na rozpočet doplníme
s prílohou č. 3. Obsahom prílohy č. 3 – tabuľky bude ten zoznam, ktorý schváli
mestské zastupiteľstvo. Problém musíme riešiť s týmto spôsobom preto, lebo v decembri
sme neschvaľovali prílohu č. 3. Predložený materiál obsahoval približne 60 položiek.
Formálnu chybu by sme mohli riešiť takým spôsobom, že z uznesenia č. 492/2015
vyberieme prílohu č. 3, a teraz, keď to ideme zmeniť, tak môžeme len doplniť
s prílohou č. 3. Do zoznamu navrhovaných investícií by som chcel navrhnúť položky
podľa mojej tabuľky č. 3. (viď. tabuľku - prílohu k pozmeňujúcemu návrhu pána Ing.
Bélu Szabóa). Ak tieto položky spočítam, je to vo výške 716 500 tisíc eur. Iné sa tam už
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nezmestia aj napriek tomu, že je tu ďalších 50 položiek, ktoré by sme taktiež mali riešiť. Môj
pozmeňujúci návrh so zoznamom investícií na rok 2016 odovzdávam pánovi primátorovi. Iste
budú aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, a na základe odovzdaného návrhu pán primátor bude
vedieť dať hlasovať o tomto. Ďakujem pekne.
I. Andruskó – ... mám pozmeňujúci návrh k 1. uzneseniu – Návrh uznesenia k vytvoreniu
rezervy ako spoluúčasť k projektom v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2016. Bod B/ žiadam rozšíriť o bod. č. 2., ktorý bude znieť nasledovne: žiada primátora
predložiť písomnú informáciu o podaní resp. o úspešnosti podaných projektov podľa
bodu A/ tohto uznesenia, s termínom do 30. júna 2016. Ďalšie uznesenie má dve
alternatívy. Navrhujem uznesenie č. 2. stiahnuť z rokovania, nakoľko tento materiál
nebol predložený na zasadnutí Finančnej komisie a ani na zasadnutí Rady Mestského
zastupiteľstva. Toto uznesenie žiadam stiahnuť z rokovania, a prosím vypracovať analýzu,
či je rozpočet mesta v poriadku, či tam nie sú problémy. Chcel by som taktiež navrhnúť, že
ak zastupiteľstvo neodsúhlasí stiahnutie návrhu na uznesenie č. 2 (variant 1 a variant 2)
z dnešného rokovania, tak budem mať ďalší návrh na uznesenie, a to variant č. 3,
k viazaniu bežných výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 vo
výške 1%, okrem položiek športový fond - bežné výdavky 600 a kultúrny fond – bežné
výdavky 600, až do vyhodnotenia plnenia rozpočtu bežných príjmov z podielu dane FO
k 30.6.2016. Tretím návrhom na uznesenie tohto materiálu je prerozdelenie investícií na rok
2016. Všetky vymenované položky – 82 položiek - nachádzajúce sa v materiály sú reálnymi
položkami.
J. Vetter – .... jedna vec, ktorá ma zaujíma, že ako vyšla suma 180 tisíc eur? Existuje nejaká
konkrétna, dôverná informácia, napr. na stránke Štatistického úradu, že naozaj môžeme
počítať s touto sumou? Návrh k viazaniu bežných výdavkov vo výške 1% považujem za
dobrý nápad, ale podľa môjho názoru mohli by sme to aplikovať aj pri kultúre a športu.
Ja by som sa chcel dotknúť návrhu na uznesenie – variant č. 2. Predloženie tohto uznesenia
považujem za maximálne nekorektné. Za normálne riešenie považujem to, že sa to stiahne.
Ak chceme viazať, lebo naozaj máme obavy, tak ja sa stotožňujem s tým, že viažme zo
všetkých bežných 1%, a súhlasím aj s tým, že vrátane kultúry a športu. Keď kolega
Anrdruskó sa s tým stotožní, tak by som ho požiadal, aby svoj návrh korigoval. Toto by
mohlo byť zabezpečenie, lebo to 1% skutočne nikto nepocíti.
B. Kóňa – ak dovolíte, vysvetlím k dani z príjmu fyzických osôb. Keď sme pred rokom dávali
navýšenie tých 200 tisíc, čo pán poslanec navrhoval, vtedy sme v tejto položke vytvárali
oproti výhľadu z ministerstva financií takúto rezervu. To znamená, tam bolo minimálne riziko
navýšenia o tých 200 tisíc.. Na rok 2016, ešte aj dnes, na stránke Ministerstva financií, je
tam Komárno, a celková výška sa očakáva 9 012 737 eur. To je aj dnes. To znamená 9
miliónov navýšiť o 180 tisíc nemá žiaden reálny základ. To, že niekto to možno odhaduje,
prognózuje, nie je to žiaden základ. Takže ja v tom vidím riziko. Preto sme navrhli presne
tých 180 tisíc eur, ktoré bolo navýšené viazať. Toto je vysvetlenie k tomu, že prečo práve
180 tisíc eur. Ďakujem.
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L. Stubendek – prosím hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Mgr. Imre
Andruskóa, aby návrh na uznesenie k viazaniu bežných výdavkov programového rozpočtu –
Variant 1 a Variant 2 boli stiahnuté z rokovania.
/Výsledok hlasovania č. 9:
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa –– stiahnuť z rokovania
materiál „Návrh uznesenia k viazaniu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2016“ - variant 1 a variant 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 11
Proti: 7
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
Z. Bujna – ... vo fialovej časti rozpočtovej tabuľky sa nachádza jedna položka - stojany na
bicykle, na ktoré v minulom roku boli vyčlenených 10 tisíc eur. Vybudovanie týchto stojanov
sa neuskutočnilo, nakoľko od jedného podnikateľa, ktorý mal záujem o kúpu budovy Colnice,
sme dostali prísľub, že tieto stojany na bicykle vybuduje. Predaj budovy Colnice už nie je
aktuálny, preto mám pozmeňujúci návrh, aby v zozname kapitálových investícií na rok
2016 sme pridali vybudovanie - umiestnenie cyklostojanov vo výške 10 tisíc eur.
B. Kóňa – .... rozpočet je uzavretý rok. To znamená, treba sa potom pozrieť nielen to, čo
prišlo ako kapitálové výdaje neplánované, ale treba sa pozrieť, že ktoré plánované neprišli.
To znamená, darmo my niečo plánujeme navyše. Tak sa to len vykrýva. Ale nechcem o tom
diskutovať. Budú výsledky, a dosť môžem povedať na isto, že mesto hospodárilo prebytkom.
Ďakujem.
B. Keszegh – navrhujem, aby sme sústredili na tie investície, o ktorých sme všetci
presvedčení, že ich musíme zrealizovať. Pán poslanec Béla Szabó mal komplexný návrh na
zoznam investícií. Veľa investícií z jeho zoznamu viem podporiť, ale jeho návrh podaný
v takejto podobe fixuje celý zoznam, a už nedá priestor pre iné návrhy poslancov. Z jeho
zoznamu mi chýba napr. aj rekonštrukcia Župného domu, na ktorú sme minulý rok na
základe konsenzu prijali 53 tis. eur. Jeho zoznam je podaný ako celok, preto nedá priestor
pre iné investície. Navrhujem, aby sme začali tie najdôležitejšie rozvoje, aby sme hlasovali
ohľadom investícií uvedených v tabuľke Mestského úradu hneď na začiatku tabuľky v žltom
bloku, a potom by sme hlasovali zvlášť o každej navrhnutej položke do tej výšky sumy, do
ktorej nám rozpočet povolí.
A. Horváth – ... mal by som pozmeňujúci návrh... navrhujem zakalkulovať do
kapitálových výdavkov 5 tisíc eur na vybudovanie ohraničeného výbehu pre psov na
novom sídlisku. Príjmy za dane zo psov sú vo výške 22 tisíc eur, a približne 9,5 tisíc eur ide
pre útulok pre psov, čiže stále ešte ostanú rezervy...
J. Vetter – ... na 99% súhlasím s návrhom pána poslanca Bélu Szabóa, jedine pri parkovísk
by som poznamenal, že podporujem to v tom prípade, ak vyjdú na to finančné prostriedky.
Ak nie, vybudovanie parkovísk preložíme na ďalší rok. Zoznam investícií by som chcel
doplniť s tým, a poznamenám, že vychádzam stále zo sumy navrhnutej Mestským úradom,
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čiže zo sumy 836 500 eur, a že podporujem všetko, čo pán Béla navrhol a tu prečítal
okrem parkovísk, ja navrhujem doplniť zoznam investícií s týmito položkami: výmena
radiátorov v Kultúrnom dome Kava – vo výške 3 tisíc eur, výmena plynového kotla
v Dôstojníckom pavilóne a v Kultúrnom dome v Novej Stráži spolu vo výške 4.500 eur,
rekonštrukcia núdzového osvetlenia v MsKS vo výške 7 tisíc eur. Okrem týchto by
som ešte navrhol niektoré položky z návrhu Mestského úradu, a to pre Župný dom 95
tisíc eur, na Dôstojnícky pavilón 20 tisíc eur a pre Zariadenie IT a Cloud techniku 25
tisíc eur.
F. Rajko – ... mám pozmeňujúci návrh ... Na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu
ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia
povrchovej vody by som žiadal 20 tisíc eur, a na výstavbu 2. etapy chodníka pozdĺž
Hlavnej ulice mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín
10 tisíc eur. Okrem tohto by som mal aj jeden procedurálny návrh, a to navrhujem, aby
sme v prípade druhého návrhu na uznesenie hlasovali v prvom poradí o alternatíve č. 2,
čiže o návrhu na uznesenie k viazaniu bežných výdavkov schválených z navýšeného príjmu
z podielu dane FO Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016.
L. Stubendek – máme tu procedurálny návrh, o ktorom prosím hlasovať.
O. Gajdáč – v prvom rade musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, to je v rokovacom
poriadku. Toto je celé prevrátené na ruby.
L. Stubendek – pán poslanec, keď budeme v hlasovaní, tam samozrejme budeme hlasovať
o pozmeňujúcom návrhu. Ale máme tu procedurálny návrh, že o čom budeme hlasovať,
v akom poradí.
B. Szabó – Áno, o procedurálnom návrhu musíme hlasovať, ale taktiež to považujem za
nekorektné, nakoľko procedurálne návrhy by mali odznieť hneď na začiatku po predložení
materiálu. Ale podať procedurálny návrh na konci diskusie, po podaní 10-ich pozmeňujúcich
návrhov, nepovažujem za korektné. Ale je to procedurálny návrh.
L. Stubendek – prijímam to. Pán poslanec aj naznačil, že podľa prihlásenia sa do diskusie,
len teraz sa dostal k slovu, a len teraz prišlo poradie na neho. Poprosím hlasovať
o procedurálnom návrhu pána poslanca F. Rajkoa.
/Výsledok hlasovania č. 10/:
procedurálny návrh pána poslanca Ing. Františka Rajkoa – bod č. 6/2/2 – aby v prvom
poradí hlasovali o alternatíve č. 2 – návrh na uznesenie k viazaniu bežných výdavkov
schválených z navýšeného príjmu z podielu dane FO Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 12
Proti: 6
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, na začiatku prerokovania tohto materiálu sme sa
dohodli tak, že po diskusii urobíme prestávku, keď jednotlivé frakcie môžu prediskutovať
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svoje stanoviská. Teraz nariadim 10 minútovú prestávku, po ktorej budeme hlasovať
o pozmeňujúcich návrhov v takom poradí, ako boli podané.
Pán primátor o 17:15 hod. nariadil 10 minútovú prestávku. Pokračovanie o 17:38 hod..
L. Stubendek – máme tu dve návrhy pána poslanca Mgr. Andruskóa. Jeden sa týka návrhu
uznesenia k viazaniu 1%, a druhý sa týka vytvorenia rezervy vo výške 150 tisíc eur.
B. Keszegh – mal by som jednu otázku. Pán poslanec Andruskó, ako predkladateľ
pozmeňujúceho návrhu, prijal tú zmenu, ten návrh, že viazanie bežných výdavkov vo výške
1% sa bude týkať aj športového a taktiež aj kultúrneho fondu? V predloženom
pozmeňujúcom návrhu má uvedené, že „okrem položiek športového a kultúrneho fondu“.
I. Andruskó – áno, návrh pána kolegu Vettera prijímam, čiže viazanie rozpočtových
prostriedkov vo výške 1% sa týka všetkých položiek, aj športového aj kultúrneho
fondu.
L. Stubendek – budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca I. Andruskóa,
k návrhu uznesenia k vytvoreniu rezervy ako spoluúčasť k projektom v rámci Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016., v bode B/2 žiada „predložiť písomnú informáciu
o podaní resp. o úspešnosti podaných projektov podľa bodu A/ tohto uznesenia.“
/Výsledok hlasovania č. 11/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskó – v bode B/2 – predložiť písomnú
informáciu o podaní resp. o úspešnosti podaných projektov podľa bodu A/ tohto
uznesenia, s termínom do 30. júna 2016
Hlasovanie anulované!
Pani poslankyňa JUDr. Margit Keszegh oznámila, že má problém s hlasovacím zariadením.
/Výsledok hlasovania č. 12/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskó k návrhu na uznesenie k viazaniu
bežných výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 – v bode A/
v bode B/2 – predložiť písomnú informáciu o podaní resp. o úspešnosti podaných
projektov podľa bodu A/ tohto uznesenia, s termínom do 30. júna 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 547/2016)
/Výsledok hlasovania č. 13/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskóa – k viazaniu bežných výdavkov
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 vo výške 1%.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
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Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 548/2016)
L. Stubendek – nasleduje hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ing. Bélu
Szabóa.
B. Keszegh – v tomto pozmeňujúcom návrhu sa nachádza jeden úplný zoznam investícií. Ak
to odsúhlasíme, tak to bude znamenať, že celú položku sme minuli s jedným hlasovaním. Je
tu konkrétny zoznam investícií. Podľa tohto zoznamu nemáme hlasovať po položkách, ale
odznel tu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mal prílohu – komplexný zoznam investícií,
o ktorom máme hlasovať v celku. Ja som to takto pochopil. Takto bol návrh predložený.
B. Szabó – o spôsobe hlasovania som ja nehovoril, o tom sa musíme rozhodnúť.
B. Keszegh – pozmeňujúci návrh bol odovzdaný spolu s prílohou, kde je jeden komplexný
zoznam investícií na rok 2016.
O. Gajdáč – je pravda, že pán poslanec Béla Szabó to prečítal všetko, tak ako pán Andruskó
prečítal svojich 5 alebo 7 návrhov, alebo ako to prečítal pán poslanec J. Vetter, ale nikto
nežiadal hlasovať unblock. Ja si myslím, že o každej položke by sa malo hlasovať osobitne.
B. Szabó – ešte raz by som chcel zdôrazniť, že ja som nežiadal a nehovoril o spôsobe
hlasovania, a taktiež nikto, kto mal po mne pozmeňujúci návrh, nehovoril o spôsobe
hlasovania. Preto ešte pred začatím hlasovania by sme sa mali o tom rozhodnúť. Lebo
o tomto sa dá hlasovať buď v celku, ale taktiež môžeme hlasovať aj po jednotlivých
položkách.
M. Keszegh – tieto veci by sme mali brať trošku vážnejšie. Pán poslanec Béla Szabó
predložil svoj pozmeňujúci návrh ako celok, s jedným návrhom s celkovou komplexnou
sumou. Ostatní poslanci predložili štyroch alebo piatich položiek, ale nie jeden celý balík.
Podľa mňa o tomto pozmeňujúcom návrhu na uznesenie sa dá hlasovať len v celku, nakoľko
bol predložený ako jeden balík.
B. Keszegh – návrh poslanca Bélu Szabóa v značnej miere prekrýva návrh mestského
úradu, sú tam len menšie rozdiely. Jeho návrh bol podaný s prílohou – s komplexným
zoznamom, preto navrhujem o tom hlasovať v jednom celku. Potom z mojej strany odznel
jeden konkrétny návrh, o žltej časti tabuľky mestského úradu by sme mali hlasovať v balíku,
a potom by sme hlasovali o návrhu mestského úradu po položkách. V podstate zoznam je
ten istý, ale najprv musia prebehnúť hlasovania o pozmeňujúcich návrhov, až potom by sme
mali hlasovať o návrhu mestského úradu. Čiže je tu jeden balík, ktorý navrhuje poslanec B.
Szabó, lebo v uznesení poukazuje na druhý dokument, na prílohu č. 3, ktorá je tu priložená.
Neviem ako by sa dalo o tomto hlasovať zvlášť. Alebo ideme zmeniť jeho pozmeňujúci
návrh?
B. Szabó – nikto nehovoril o spôsobe hlasovania. Tam, kde je viac návrhov, potom všade by
sme mali hlasovať unblock. Čiže ak povieme, že o tomto návrhu máme hlasovať unblock, tak
je to v poriadku, ale pri všetkých ostatných, kde odzneli 2-3-4 návrhy, budeme musieť
hlasovať taktiež unblock.
O. Gajdáč – neviem si predstaviť, ako môže dopadnúť hlasovanie, keď budeme hlasovať
unblock. Môžeme hlasovať unblock vtedy, keď Béla Szabó dá unblock na vyčerpanie celého
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rozpočtu, keď Béla Keszegh dá unblock na vyčerpanie celého, a kolega Vetter dá unblock na
vyčerpanie celého, a jeden z tých návrhov prijmeme. Keď my prijmeme unblock prvý návrh
Bélu Szabóa, neviem koľko tam zvýši. Prijmeme ďalší návrh unblock, a potom už nezvýši na
nič. Ja s niečím súhlasím, čo navrhol Béla Szabó, ale s niečím nie. Keď on nežiadal hlasovať
vyslovene unblock, neviem prečo to chcete teraz nanútiť.
L. Stubendek – jeho pozmeňujúci návrh je tak napísaný...
B. Szabó – aj pri rozpočtu boli nedorozumenia, že niektorí nemali možnosť podať svoje
návrhy. Ale nemali možnosť len preto, lebo sa neprihlásili do diskusie. Práve preto som
nežiadal hlasovať unblock, lebo táto suma nevyčerpá celkovú sumu. To neznamená, že
mestské zastupiteľstvo má inak rozhodovať. Len potom je to veľmi zaujímavé, že raz
povieme takto, a potom inak.... ďakujem pekne.
O. Gajdáč – keď návrh Bélu Szabóa neodsúhlasíme unblock, potom už nemôžeme navrhnúť
tú istú položku ešte raz. To znamená, že z toho naozaj niektoré položky jednoducho musia
byť. To nejde, že neodsúhlasíme, a potom niekto navrhne, že predsa len túto vyjmime. To
ako si vie niekto predstaviť?
M. Csintalan – vážené zastupiteľstvo, navrhujem prečítať bod č. 2, § 8 rokovacieho
poriadku: „Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské
zastupiteľstvo hlasovalo osobitne o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie
určí primátor. Ak okolnosti to vyžadujú tak, o jednotlivých častí uznesenia je možné hlasovať
zvlášť. V tomto prípade ide o 8-10 položiek. Na diskusiu prešiel už toľko veľa času, za ten
čas sme už mohli hlasovať o všetkých položkách zvlášť.
L. Stubendek – momentálne máme pred sebou jeden pozmeňujúci návrh, ktorý bol
predložený tak, že jeho súčasťou je príloha č. 3. Ak to prejde takto v celku, je to v poriadku.
Ak nie, tak budeme hlasovať zvlášť. Návrh pána poslanca Bélu Szabóa znie nasledovne:
„pôvodné uznesenie doplní s prílohou č. 3 – Zoznam investícií na rok 2016“.
J. Vetter – v prípade, ak o návrhu Béla Szabóa budeme hlasovať v celku, a jeho návrh bude
prijatý, tak sme minuli 716 500 eur, a je to uzavreté. Takže ostatné pozmeňujúce návrhy
poslancov budú nepredmetné. Preto nechápem, prečo sa tu trápime s niečím, lebo skoro
všetky položky v návrhu poslanca Szabóa sa nachádzajú aj v ďalšom návrhu. Keby sme
hlasovali po jednom, čiže po jednotlivých položkách, túto záležitosť by sme mohli mať už
dávno za sebou.
L. Stubendek – Máme pred sebou pozmeňujúci návrh pána poslanca Bélu Szabóa, ako to
predložil, čiže najprv budeme hlasovať o jeho návrhu ako celok. Prosím hlasovať, kto je za
schválenie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Bélu Szabóa.
B. Szabó – žiadam, aby bolo uvedené v zápisnici, že ja som nežiadal hlasovať o mojom
pozmeňujúcom návrhu unblock, čiže v celku.
/Výsledok hlasovania č. 14/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Szabóa Bélu - pôvodné uznesenie doplniť
s prílohou č. 3.- Zoznam investícií na rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 11
Proti: 7
Zdržal sa: 5
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Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – ďalej budeme hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch poslancov
v takom poradí, ako čiastočné pozmeňujúce návrhy boli podané.
/Výsledok hlasovania č. 15/:
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Zoltána Bujnu - cyklostojany a cykloparkoviská
v hodnote 10 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 7
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 16/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Attila Horvátha - výbeh pre psov v hodnote 5 tisíc
eur.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 17/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Jána Vettera - rekonštrukcia a výmena radiátorov
v Kultúrnom dome Kava – 3 tisíc eur, výmena plynového kotla v Dôstojníckom
pavilóne a v Kultúrnom dome Nová Stráž – 4.500 eur, rekonštrukcia núdzového
osvetlenia v MsKS – 7 tisíc eur, Župný dom – 95 tisíc eur, Zariadenie IT – Cloud
technika – 25 tisíc eur, Dôstojnícky pavilón – 20 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 19
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 18/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Rajkóa - na projektovú dokumentáciu
a rekonštrukciu ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc
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s vyriešením odvedenia povrchovej vody by som žiadal 20 tisíc eur, a na výstavbu 2.
etapy chodníka pozdĺž Hlavnej ulice mestskej časti Nová Stráž od križovatky
s Darányiho ulicou po cintorín 10 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý

K. Besse – chcela by som využiť príležitosť... Nakoľko návrh pána Bélu Szabóa nebol
prijatý, predložený návrh Mestského úradu – návrh uznesenia č. 3, by som chcela
zmeniť tak, ako to predložil pán poslanec Szabó. Po úprave návrh uznesenie v bode
A/ bude znieť nasledovne: Mestské zastupiteľstvo mení uznesenie č 492/2015 zo dňa
10. decembra 2015 k Programového rozpočtu mesta na rok 2016 tak, že pôvodné
uznesenie doplní s prílohou č. 3 – Zoznam investícií na rok 2016. Po tomto hlasovaní by
sa mohlo ďalej hlasovať o jednotlivých položkách.
L. Stubendek – týmto by bol vyriešený ten problém, o ktorom hovoril aj pán poslanec Béla
Szabó. Potom budeme hlasovať o jednotlivých položkách, ktoré budú zapísané do tejto
prílohy č. 3. Prosím hlasovať o návrhu, ako to prečítala pani Katalin Besse, čiže s korekciami
podľa návrhu pána poslanca Bélu Szabóa.
/Výsledok hlasovania č. 19/:
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Komárne č. 492/2015 zo dňa 10. decembra 2015 - príloha č. 3 – Zoznam investícií na
rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 549/2016)
L. Stubendek – ďalšie hlasovanie bude o žltej časti tabuľky. Vážené zastupiteľstvo, máme
pred sebou tabuľku. Ideme hlasovať o žltej časti tabuľky – zmluvne viazané investície.
B. Keszegh – mal by som jeden návrh. Pripomienka pána Andruskóa, že poradie
navrhovaných investícií nie je jasné, bola oprávnená. Mali by sme zostaviť nejaké poradie.
Navrhujem prebrať všetky tieto položky, potom spravíme prestávku, v ktorej zostavíme
finálnu tabuľku – Zoznam investícií na rok 2016. Konečnú verziu tabuľky – prílohu č. 3 –
odsúhlasí mestské zastupiteľstvo hlasovaním.
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O. Gajdáč – sme v hlasovaní, a počas hlasovania si dohadujeme pravidlá... Preto
nehlasujem celý čas, lebo celé toto hlasovanie považujem za nelegitímne. Nie preto, že by
som sa nesúhlasil s návrhmi, ale pretože od začiatku to považujem za absolútne
nelegitímne. A toto vstupovanie do hlasovania... Teraz dohadujeme pravidlá?
L. Stubendek – Vstupovanie do hlasovania nebolo. Nie sme v hlasovaní. Teraz ideme
hlasovať. Prosím hlasovať o žltej časti tabuľky – zmluvne viazané investície.
/Výsledok hlasovania č. 20/:
hlasovanie - žltá časť tabuľky – Zmluvne viazané investície
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 5
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 21/:
hlasovanie – vojenský kostol (vykurovanie) – 5 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval:
návrh je prijatý (č. uznesenia
/2016)
/Výsledok hlasovania č. 22/:
hlasovanie – prestavba prízemia budovy MsÚ v dvore – 10 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Nehlasoval:4
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 23/:
hlasovanie - vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca - 5 tisíc euro
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval:5
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návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 24/:
hlasovanie - investície do školských zariadení – 266 tisíc eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:5
návrh je prijatý
L. Stubendek – ďalšia položka je obnova inžinierskych sieti Polikliniky – 30 tisíc eur.
P. Korpás – obnova inžinierskych sietí Polikliniky... tu sú chyby v terminológii. Výraz
„inžinierskej siete“ v tomto prípade nie je vhodné. Problémy sú tu s kanalizáciou.
L. Stubendek – ide o kanalizácii. Výraz „inžinierskych sietí“ je použité preto, lebo všetky
inžinierske siete sú odpojené.
J. Vetter – prihlásil som sa do diskusie, lebo sme pri preberaní jednotlivých návrhov zabudli
na jednu položku – na Comorra Servis. Pre krytú plaváreň sme schválili účelovú dotáciu 10
tisíc eur.
L. Stubendek – navrhujem prestávku z dôvodu vypočítania sumy. Nariaďujem prestávku.
Pán primátor o 18:26 hod. nariadil prestávku. Pokračovanie o 18: 54 hod..
L. Stubendek – všetky návrhy sme spracovali do jednej tabuľky. Tabuľka je v pracovnej
verzii. Poprosím všetkých poslancov, aby sa na to pozreli. Na rozdelenie sme mali celkom
78 500 eur, zostatok po prerozdelení je vo výške 3 705 eur. Tabuľka obsahuje všetky
odsúhlasené návrhy poslancov. Obnovu inžinierskych sietí Polikliniky sme vynechali zo
zoznamu investícií, nakoľko túto záležitosť ešte musíme upresniť, a nie je isté, že Polikliniku
máme zabezpečiť z rozpočtu kapitálových výdavkov. Poprosím pána vedúceho
ekonomického odboru, aby povedal k tomu krátky komentár...
B. Kóňa – veľmi stručný komentár. Celková suma, ktorú som spomínal, je 778 500 eur. Boli
tam napísané tie položky, ktoré boli odsúhlasené. Všetky položky dohromady urobili zhruba
tú sumu, a zostalo tam 3 705 eur. Ja by som doporučil nechať túto sumu, nakoľko pri každej
položke môže ešte niečo sa zaokrúhliť hore-dole, nejakých pár stoviek eur. Myslím si, že to
úplne presne vychádzalo. Snažili sme sa tam dopísať aj meno navrhovateľa, aby to bolo
jasné. Poprosím to skontrolovať. Do samotného uznesenia - do tej prílohy č. 3, ktoré bolo
takto schválené na základe pozmeňujúceho návrhu, už sa uvedú presné popisy týchto akcií.
Budú tam tieto sumy a presný popis tej akcie. Ďakujem.
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, prosím hlasovať o tom, či zastupiteľstvo schváli
tabuľku – prílohu č. 3 – Zoznam investícií na rok 2016.
/Výsledok hlasovania č. 25/:
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príloha č. 3 – Zoznam investícií na rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:1
návrh je prijatý

3. Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte "Zníženie energetickej
náročnosti administratívnych budov a materských škôl"
TE-635/2016
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR,
vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov. Výzva zahŕňa možnosť žiadať nenávratný finančný prostriedok na zníženie
energetickej náročnosti budov predškolských zariadení, tzn. Materských škôl. Mesto
Komárno do termínu druhého vyhodnotenie vyčerpania alokácie podá žiadosť o nenávratný
finančný príspevok, ktorá bude obsahovať 4 projekty (Materská škola Ul. Vodná, Materská
škola ul. Lodná, administr. budova MsÚ – generála Klapku 7, Budova Mestskej polície)
/Výsledok hlasovania č. 26/:
návrh na uznesenie k návrhu na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte
„Zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov a materských škôl“
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 550/2016)

4.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016
TE-638/2016
Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga

V schválenom Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2016 rozpočet bežných
príjmov je vo výške 21 713 692 eur a bežné výdavky vo výške 21 701 692 eur, teda rozpočet
je prebytkový vo výške 12 000 eur. Prebytok v celej výške navrhujem pre výdavky Mestskej
polície, 600-bežné výdavky, 3. bezpečnosť, 3.1 mestská polícia, z dôvodu, že výška
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výdavkov navrhovaná a požadovaná MsP na rok 2016, bola skrátená o sumu 50 000,- tis. €,
schválená výška výdavkov je nepostačujúca.
/Výsledok hlasovania č. 27/:
návrh komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a dopravy na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 551/2016)

5.

Projekt „Šanca na zamestnanie“ – návrh na zmenu Programového rozpočtu
TE-641/2016
Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa

Dňa 25. januára 2016 bola podpísaná dohoda č. 10/2016/§ 54-ŠnZ o poskytnutí finančného
príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných
zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
v platnom znení v rámci národného projektu, medzi poskytovateľom Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Komárne a zamestnávateľom Mesto Komárno. V zmysle tejto
zmluvy mesto Komárno prijme do pracovného pomeru 8 znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie na dobu určitú t.j. na 9 mesiacov s dátumom nástupu od 01.02.2016.
B. Kóňa – návrh na uznesenie sme pripravili ešte v tej situácii, keď neboli kapitálové
schválené. Chcel by som poprosiť, v návrhu na uznesenie sa schvaľujú všetky čísla na
strane príjmov a na strane výdajov s tým, že by som upresnil v bode 2/, kde máme písané
„a) zníženie kapitálových výdavkov o sumu 6 961 eur“, a doplňujem „z položky rezervy
na projekty“.
/Výsledok hlasovania č. 28/:
Projekt „Šanca na zamestnanie“
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 552/2016)
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K bodu č. 4 – Správa o plnení uznesení
TE-636/2016
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete, prednosta MsÚ
V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia. Mestský úrad Komárno
navrhuje zrušiť uznesenia.
Zrušuje uznesenia č.:
505/2015 - nakoľko žiadatelia písomne odmietli ponúknutý byt,
381/2015 - nakoľko ZSE nepodpísal zmluvu,
1894/2014 - nakoľko žiadatelia odmietli podpísať kúpnu zmluvu,
1057/2013 – nakoľko uznesenie je nerealizovateľné.
Š. Bende – mal by som otázku ohľadom uznesenia č. 164/201 k návrhu na odvolanie členov
a voľbu členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.. V auguste 2015 bolo
valné zhromaždenie, a zmeny boli nahlásené do Obchodného registra v septembri. Ten, kto
s tým pracuje, vie, že Obchodný register musí zasadať do 5-ich pracovných dní. Je tu
napísané, citujem: 11.8.2015 bolo valné zhromaždenie. Po konaní valného zhromaždenia
v mesiaci september bola podaná žiadosť na zmenu do obchodného registra. Ako som to už
spomenul, Obchodný register napíše zmenu do 5-ich pracovných dní. Chcel by som sa
spýtať, či bol nejaký problém, či bol zápis zmien odmietnutý z nejakých dôvodov? Vieme, že
figurovali tam mená, ako napr. PhDr. Éva Dohnanec. Nechcem tomu uveriť, že počas 5-ich
mesiacov Obchodný register nezapísal nové mená. K tomuto by som žiadal vysvetlenie,
informáciu. Ďakujem pekne.
T. Fekete – momentálne na otázku neviem odpovedať. Pozrieme sa za tým....
/Výsledok hlasovania č. 29/:
návrh na uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.01.2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia /2016)
/Výsledok hlasovania č. 30/:
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne - uznesenie č. 505/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
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návrh je prijatý (č. uznesenia

/2016)

/Výsledok hlasovania č. 31/:
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne - uznesenie č. 381/2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia /2016)
/Výsledok hlasovania č. 32/:
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne - uznesenie č. 1894/2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia /2016)
/Výsledok hlasovania č. 33/:
návrh na uznesenie k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Komárne - uznesenie č. 1057/2013
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia /2016)

K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
1. Zariadenia pre seniorov Komárno
TE-566/2016
Predkladateľ: Ing. Mgr. Hervayová Zuzana
Riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno predložila návrh
rozpočtu na roky 2016 – 2018 na prerokovanie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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/Výsledok hlasovania č. 34/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky

2016 - 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 558/2016)
2. Mestské kultúrne stredisko
Predkladateľ: Vargová Anna

TE–567/20165

Riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno predložila návrh
rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2016 - 2018 a plán nákladov a výnosov na rok 2016 na
prerokovanie a schválenie
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 35/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na
roky 2016 - 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 559/2016)
3. Comorra Servis
TE-568/2016
Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil návrh rozpočtu príjmov
a výdavkov na roky 2016 – 2018 a plán nákladov a výnosov na rok 2016 na prerokovanie
a schválenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
B. Keszegh – máme jedno rozhodnutie, na základe ktorého Comorra Servis by mal predložiť
cenovú ponuku na zabezpečenie parkovacieho systému. Zmluva so spoločnosťou končí
v októbri. Na Rade sme aj dostali jeden materiál, ale nakoľko ešte k tomu zbierame ďalšie
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informácie, s procedurálnym návrhom bolo rozhodnuté, že táto problematika sa bude
prerokovávať až na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pán riaditeľ, Tomáš Nagy
nám aj sľúbil, že na zabezpečenie parkovacieho systému Comorra Servis vypracuje cenovú
ponuku, čiže za akých podmienok by vedel zabezpečiť túto službu.
K. Glič – mám jednu otázku na pána riaditeľa. Na Záhradníckej ulici je jedna prevádzka. Sú
tam kancelárie. V minulom roku sme odsúhlasili zámer, že tie kancelárie predáme. Má
Comorra Servis náklady s týmito kanceláriami? Boli urobené nejaké kroky, aby sa tie
kancelárie predali?
T. Nagy – tie kancelárie (5 kancelárií s príslušenstvom – kuchyňa, 2x sociálna miestnosť)
má Comorra Servis v správe. 2 kancelárie sú vydané do prenájmu. 2-3 krát boli priestory
publikované aj prostredníctvom spoločnosti ALTAGRIC, že sú na prenájom. Za posledné 3
roky sa nám bohužiaľ nepodarilo ich vydať do prenájmu. Príjem z tých dvoch prenájmov
nedosahuje výšku výdajov pri mesačnom obrate. Čo sa týka predaja, Comorra Servis je len
správca tohto majetku, a s predajom nemá nič spoločné.
/Výsledok hlasovania č. 36/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
na roky 2016 - 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 560/2016)

K bodu č. 6 – Žiadosti a návrhy na úseku športu
Predkladateľ: Ing. Glič Konštantín

TE-530/2015

1. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na
telesnú kultúru a šport - návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov
TE-629/2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v rámci rozpočtu mesta na rok 2016 schválilo finančné
prostriedky na priamu podporu športových aktivít športovým klubom a telovýchovným
jednotám, prípadne jednotlivcom. Uvedené prostriedky v zmysle VZN Mesta Komárno č.
2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru
a šport v znení VZN č. 15/2012 sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 36 žiadostí.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
O. Gajdáč – ... do budúcna by som mal návrh, aby sme naše VZN vylepšili. Myslím si, že
tento športový fond by mal slúžiť hlavne na športovú činnosť, a nemali by z toho byť hradené
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výstavba, rekonštrukcia telocvične. V súčasnosti VZN to povoľuje. Myslím si, že nič nie je
v rozpore. Mali by sme podporovať hlavne mládežnícky šport, a menej profesionálny šport.
F. Rajko – mám pozmeňujúci návrh... a chcel by som aj zahlásiť moju zainteresovanosť.
Slovenská federácia KEMPO má navrhnutú dotáciu vo výške 7850 eur, navrhujem to
znížiť na 7 650 eur, a Futbalový klub FK AKTIV, u nich tiež navrhujem znížiť sumu 1 050
eur na 800 eur. Čiže týchto 500 eur by som navrhol dať pre športový klub TJ Dynamo
Nová Stráž, čiže navrhujem zvýšiť ich dotáciu zo 4 500 eur na 5 000 eur.
B. Keszegh – Rada žiadala vykonať len jednu zmenu v predloženom návrhu, nakoľko
v jednom prípade komisia navrhla vyššiu dotáciu ako športový klub žiadal vo svojej žiadosti.

/Výsledok hlasovania č. 37/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Rajkoa - znížiť por.č. 18 – Slovenská federácia
KEMPO z 7.850 eur na 7.600 eur, a por.č. 32 Futbalový klub FK AKTIV z 1.050 eur na
800 eur, a zvýšiť por.č. 24 – TJ Dynamo Nová Stráž z 4.500 eur na 5.000 eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 38/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu
športových klubov na rok 2016 z rozpočtu Mesta Komárno (pozmeň. návrh Rady)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 561/2016)
2. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na
telesnú kultúru a šport, na jednorazovú aktivitu športových klubov
TE-630/2016
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v rámci rozpočtu mesta na rok 2016 schválilo finančné
prostriedky na priamu podporu športových aktivít žiadateľov. Uvedené prostriedky, v zmysle
VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom
dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 14 žiadostí. 13 žiadostí splnili podmienky na
schválenie o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport , v prípade žiadosti FK
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Vrbová nad Váhom – nesplnil podmienky pridelenia finančnej dotácie – klub nemá sídlo
v Komárne.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte Excel, žiadosti jednotlivých
žiadateľov tvoria samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Dotácie v zmysle VZN – športový fond, kultúrny fond, fond pre sociálne a zdravotné účely nie
je možné poskytnúť vlastnej rozpočtovej organizácii t.j. školám a zariadeniu pre seniorov.
K. Glič – z dotácie sme vyradili základné školy na základe vyjadrenia vedúceho odboru
školstva, ktorý nás informoval, že riaditelia základných škôl, ktorí podali žiadosť o dotáciu boli
upovedomení oficiálne o tom, že dotáciu zo športového fondu dostať nemôžu. Na športovej
komisii dali o tom hlasovať. Športová komisia sa rozhodla, že vyradia tieto základné školy zo
žiadateľov o dotáciu s tým, že členovia športovej komisii sa uzniesli, aby tie školy, ktoré
podali dotáciu si vytvorili občianske združenia alebo nadáciu. Športová komisia sa uzniesla
na tom, že vyzýva pána primátora, keď tieto základné školy podajú žiadosť o dotáciu
zo športového fondu primátora, a budú mať vyriešené tieto občianske združenia resp.
nadácie, aby pán primátor na nich nezabudol. Ďakujem.
/Výsledok hlasovania č. 39/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú
aktivitu športových klubov na rok 2016 z rozpočtu Mesta Komárno (návrh Rady)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 562/2016)

K bodu č. 7 - Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže
Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
1. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na roky 2016-2018
TE-577/2016
Riaditelia základných škôl a Základnej umeleckej školy Komárno v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno predkladajú návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018 v súlade so
schváleným Programovým rozpočtom Mesta Komárno na roky 2016-2018.
V Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2016 bola schválená normatívna dotácia
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno vo výške 3.892.718 eur.
Táto finančná dotácia bola rozpísaná medzi jednotlivými základnými školami.
V rozpočte mesta na rok 2016 bola vytvorená aj rezerva z normatívnych finančných
prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 150 tis. eur. Rezerva predstavuje 3,7%
z celkových normatívnych finančných prostriedkov, a má slúžiť na financovanie
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nepredvídaných udalostí a na zmiernenie dopadu zmeny v počte žiakov po septembri
daného kalendárneho roka.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno na roky 2016-2018:
1. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási
Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
2. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského,
Komárno na roky 2016 až 2018
3. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
4. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno na roky 2016 až 2018
5. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
6. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno na roky 2016 až 2018
7. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12,
Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 40/:
návrh na uznesenie k rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2016-2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 22
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 563/2016)

2. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť
TE-619/2016
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Mestské zastupiteľstvo v Komárne, v rámci rozpočtu mesta na rok 2016 schválilo finančné
prostriedky na priamu podporu kultúrnych aktivít. Uvedené prostriedky v zmysle VZN Mesta
Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 108 žiadostí.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte Excel s tým, že poradové
číslo žiadateľov vyznačených v jednotlivých pracovných hárkov je totožné s poradovým
číslom samotnej žiadosti, ktorá tvorí samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Pri návrhu materiálu sa prihliadalo na kritéria podľa § 6 ods. 2. MsÚ ďalej odporúča podporiť
žiadosť, ak sa podujatie koná na území mesta.
Všetci uvedení žiadatelia, ktorým komisia vyhovela, spĺňali kritériá na priznanie dotácií
Mestom Komárno.
I. Andruskó – predovšetkým by som chcel zahlásiť moju zainteresovanosť. Mám dva
pozmeňujúce návrhy, ale celková suma nebude zmenená. Navrhujem zmeniť dotáciu
z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pri por.č. 40 – Nadácia
Biskupa Királya sumu 1.500 eur znížiť o 300 eur na 1.200 eur, a pre por.č. 64 – OZ
Fotoklub HELIOS zvýšiť 1.000 eur o 300 eur na 1.300 eur.
K. Less – pani Józsefné Konrád nás žiada, aby sme podporovali žiadosť občianskeho
združenia Teátrum. Požiadali ma, aby som na mestskom zastupiteľstve prečítal ich žiadosť.
(Pán poslanec prečítal list, v ktorom Teátrum žiada mestské zastupiteľstvo o finančnú pomoc
vo výške cca. 8 tisíc eur na dokončenie pamätníka – na bronzový odliatok sochy Zlatého
muža. Pamätník by chceli dokončiť do mája 2016, do termínu oslávenia 15. výročia
založenia občianskeho združenia Teátrum)
O. Gajdáč – chcel by som zahlásiť zainteresovanosť... Myslím si, že tieto prostriedky by mali
ísť na kultúrnu činnosť, a mali by sa rozdeľovať hlavne medzi kultúrne inštitúcie, a nemali by
sme dávať dotáciu podnikateľom. Je to v poriadku. Nič nie je v rozpore VZN, ani so
zákonom, ale to je moja vízia alebo návrh do budúcna. Pán viceprimátor B. Keszegh má
návrh na prerozdelenie tých 2 tisíc eur pre základné školy po 500 eurách, ale ja osobne by
som navrhol základným školám 300 eur. Do budúcna to vieme jednoducho vyriešiť, bude
to vo VZN, a nebude žiadny problém. Každá škola má rodičovské združenie, čiže vedia si to
doriešiť. Toto funguje na Nitrianskom samosprávnom kraji. K školám sa tá informácia
nedostala. Pokiaľ niektorá škola by chcela ešte viac, tak pán primátor má nejakú možnosť,
takže môže to nejako kompenzovať. Chcel by som dať ešte jeden pozmeňujúci návrh –
jedná sa o Odyseu Mysle – CVČ, ktorí pracujú s deťmi z celého mesta. Ja by som navrhol
z tých 2000 eur ešte pre Odysea Mysle – Rozprávkový festival detí zvýšiť dotáciu 300
eur o 200 eur, čiže na 500 eur, a na Burzu kreatívnych nápadov zvýšiť taktiež o 200
eur.
P. Korpás – tiež nahlasujem svoju zainteresovanosť. Pri položke č. 46 – pre OZ Fonográf
navrhujem zvýšiť dotáciu zo 600 eur na 800 eur...
B. Keszegh – najlepšie by bolo upresniť VZN tak, ako to funguje aj v Nitrianskom
samosprávnom kraji, a tým by potom nedošlo ani k podobným nedorozumeniam. Na stretnutí
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komisie odznel jeden návrh, že tých 2000 tisíc eur by sme mohli rozdeliť štyrom základným
školám po 500 eur.
K. Glič – som veľmi rád, že môžem k tomuto bodu prihovoriť, lebo chcel by som hovoriť
hlavne o Komárňanskom komornom orchestri. Je to veľmi významné hudobné teleso na
celom Žitnom ostrove. Chcel by som sa poďakovať kultúrnej komisii, že podporila
Komárňanský komorný orchester v jeho aktivitách, a ak dovolíte, ja by som aj napriek tomu
dovolil v bode 31 zvýšiť dotáciu z 500 eur na 700 eur na podujatie „Slávnostný festival
koncertov pri príležitosti vzniku Komárňanského komorného orchestra“.
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch,
a potom o pozmeňujúcom návrhu komisie.

/Výsledok hlasovania č. 41/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Andruskóa – návrh na poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť – por.č. 40,
Nadácia biskupa Királya znížiť rozpočet z 1.500 eur na 1.200 eur, a por. č 64, OZ
Fotoklub HELIOS zvýšiť dotáciu 1.000 eur na 1.300 eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 42/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr, Gajdáča k doplňujúcemu návrhu MSÚ na
uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť – Poskytnutie finančnej dotácií pre 4 základné
školy po 300-300 eur (ZŠ A. Komenského, ZŠ Rozmarínova, ZŠ Móra Jókaiho, ZŠ
Pohraničná)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 564/2016)

/Výsledok hlasovania č. 43/:
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pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Gajdáča - por.č. 54 Odysea Mysle –
„Rozprávkový festival detí“, zvýšiť dotáciu z 300 eur na 500 eur, a por.č. 57 Odysea
Mysle – „Burza kreatívnych nápadov“, zvýšiť z 300 eur na 500 eur
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 44/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Gliča – zvýšenie finančnej dotácie pre
Komárňanský komorný orchester z 500 eur na 700 eur na podujatie „Slávnostný
festival koncertov pri príležitosti vzniku Komárňanského komorného orchestra“
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý

/Výsledok hlasovania č. 45/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Korpása – por.č. 46, pre OZ Fonográf zvýšiť
finančnú dotáciu zo 600 eur na 800 eur
Počet prítomných poslancov: 21
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
L. Stubendek – ďalej prosím hlasovať o návrhu komisie – materiál T-619a/2016 (schvaľuje).
/Výsledok hlasovania č. 46/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť (návrh komisie)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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návrh je prijatý (č. uznesenia 565/2016)

J. Bajkai – žiadosť Občianskeho združenia Teátrum o poskytnutí finančnej dotácie na
podujatie „Dokončenie sochy Zlatý muž, odliatok z bronzu, umiestnenie“, ktorú prečítal pán
poslanec Károly Less, komisia školstva, kultúry a mládeže nepodporovala.
L. Stubendek – prosím hlasovať o návrhu komisie – materiál T-619b/2016 (neschvaľuje).

/Výsledok hlasovania č. 47/:
návrh na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 566/2016)

L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, musíme sa vrátiť k predchádzajúcemu
programovému bodu, a to k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2016-2018. Materiál TE-577/2016 sme schválili ako
celok, ale pri všetkých školách musíme hlasovať zvlášť. Materiál bol predložený aj v takej
forme, len po podrobnejšom prerokovaní rozpočtu – návrhu investícií na rok 2016, sme na to
zabudli. Preto vás prosím vrátiť sa k tomuto programovému bodu. Budeme hlasovať zvlášť
o návrhu rozpočtu jednotlivých základných škôl.

1. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno na roky 2016-2018
TE-577/2016

1. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási
Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018

/Výsledok hlasovania č. 48/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási
Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
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Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 567/2016)

2. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského,
Komárno na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 49/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na
roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 568/2016)

3. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar
Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 50/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási
Nyelvő Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 569/2016)

4. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 51/:
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návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na
roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 570/2016)
5. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő
Alapiskola Komárom na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 52/:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola
Komárom na roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 571/2016)
6. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č. 53 /:
návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
na roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 572/2016)
7. Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12,
Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2016 až 2018
/Výsledok hlasovania č.

54/:
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návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12,
Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2016 až 2018
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 21
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 573/2016)
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, vzhľadom na prerušenie rokovania v zmysle §4
rokovacieho poriadku, zasadnutie mestského zastupiteľstva navrhujem prerušiť, a na
pokračovanie zasadnutia navrhujem termín 17. februára – v stredu o 14:00 hod.. Prosím
hlasovať.
/Výsledok hlasovania č. 55/:
návrh na uznesenie k prerušeniu 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, a termín
pokračovania 16. zasadnutia dňa 17. februára 2016 o 14:00 hod.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 574/2016)

Ing. László Stubendek, primátor mesta, na základe prijatého uznesenia č. 574/2016 o
20:45 hod. ukončil 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.
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Pokračovanie 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, dňa 17. februára
2016 o 14:05 hod. otvoril a viedol Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno.

L. Stubendek – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č.
574/2015 z rokovania 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 17.02.2016 so začiatkom
o 14:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili.
Neprítomní – Ospravedlnení: Ospravedlnili sa Ing. Béla Szabó, Mgr. Ondrej Gajdáč, MUDr.
Attila Horváth, PaedDr. Kiss Péntek József, MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Éva Hortai, neskorší
príchod zahlásili pán poslanec JUDr. Štefan Bende a Zsolt Feszty.

Ďalší prítomní:
- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.

Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 16. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľkou zápisnice zostáva Klaudia Szépová. Chcel by som ešte dodať, že
overovatelia zo 16. zasadnutia MZ, Mgr. Károly Less a MUDr. Zoltán Benyó sú prítomní,
takže sú overovateľmi zápisnice naďalej.

L. Stubendek – ešte pred tým, ako by sme začali s rokovaním, by som chcel zahlásiť, že
vedúcim odboru rozvoja sa stala pani PhDr. Ingrid Szabóová. Poprosím ju, aby sa postavila.
Chcel by som ju privítať medzi nami a prajem jej veľa úspechov, výsledkov a dobrú
spoluprácu ako s úradom, tak aj so zastupiteľstvom. Podľa schváleného programu budeme
pokračovať s programovým bodom č. 8.

K bodu č. 8 – Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v
meste Komárno
TE-578/2016
Predkladateľ: Ing. Mgr. Adamová Zita
Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobý strategický dokument, ktorý Mesto
Komárno plánuje pripraviť v roku 2016 na 3-ročné obdobie. Tento strategický dokument
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mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska ich aktivít v sociálnej
oblasti v Komárne. Komunitný plán sociálnych služieb je rozvojový dokument, ktorý
v stanovenom časovom horizonte, t.j. v období do troch rokov umožňuje efektívne stanoviť
priority budúceho vývoja v oblasti poskytovanie sociálnych služieb.
Vedúca oddeleniu krátko predstavila ciele Komunitného plánu sociálnych služieb,
Postupnosť jednotlivých krokov, a prípravu a časový plán Komunitného plánu sociálnych
služieb v meste Komárno.

/Výsledok hlasovania č. 56/:
návrh na uznesenie k Informatívnej správe o príprave Komunitného plánu sociálnych
služieb v meste Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 575/2016)

K bodu č. 9 - Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí výška dotácie

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016
TE- 563/2016
Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
V zmysle ustanovení §6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve obec v každoročne poskytuje finančné prostriedky na kalendárny rok
zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zriadeným na území
obce a školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výšku
finančných prostriedkov určuje všeobecne záväzným nariadením.
Na základe uvedených zákonných ustanovení MsÚ Komárno predkladá návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2016.

O 14:20 prišiel pán poslanec MUDr. Attila Horváth a pán poslanec PaedDr. József Kiss
Péntek.

Na hlasovanie je potrebná 3/5-vá väčšina všetkých poslancov.
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/Výsledok hlasovania č. 57/:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí
výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (VZN č. 1/2016)

K bodu č. 10 - Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno TE- 576/2016
Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
Predkladané VZN určuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto.
Zároveň určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Komárno.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 58/:
návrh - všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2016 o určení školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 2/2016)

K bodu č. 11 – Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
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JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca odboru správy majetku predložila žiadosti a návrhy
v bytových veciach.
1) Pridelenie bytu v DOU - Klinková Helena

TE-572/2016

/Výsledok hlasovania č. 59/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 576/2016)

2) Pridelenie bytu v bytovom dome na adrese Ul. roľníckej školy - Soókyová Mária
TE-558/2015
/Výsledok hlasovania č. 60/:
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 577/2016)

3) Žiadosť o prenájom bytu - Kiss Peter

TE-560/2015

/Výsledok hlasovania č. 61/:
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 578/2016)

4) Žiadosť o prenájom bytu - Péterová Tünde

TE-561/2015
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/Výsledok hlasovania č. 62/:
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 579/2016)

5) Žiadosť o prenájom bytu - Kliha Milan

TE-562/2015

/Výsledok hlasovania č. 63/:
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 580/2016)

6) Žiadosť o prenájom bytu - Marcinková Anita

TE-575/2015

/Výsledok hlasovania č. 64/:
návrh SZB komisie na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 581/2016)

7) Žiadosť o prenájom bytu - Dévay Tomáš
/Výsledok hlasovania č. 65/:
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0

TE-579/2015
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Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 582/2016)
K. Glič – mám procedurálny návrh. Žiadam stiahnuť tie prípady, kde je potrebné hlasovanie
trojpätinovou väčšinou poslancov.
I. Némethová – vo väčšine prípadov ide len o zámer, kde nie je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny.
K. Glič – v tom prípade zruším môj procedurálny návrh. Ďakujem.

K bodu č. 12 – Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
1. Správa OVS predaj rodinného domu s pozemkom

TE-631/2016

T. Bastrnák – za predsedu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie
súťažných návrhov navrhujem pána Mgr. Györgya Battu.
M. Keszegh – za člena komisie navrhujem Mgr. Tímeu Szénássy.
J. Vetter – navrhujem Ing. Zoltána Bujnu.
I. Némethová – zo strany Mestského úradu navrhujem Ing. Katarínu Prodovszkú a Sylviu
Gergelyovú.
/Výsledok hlasovania č. 66/:
návrh na uznesenie k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž
o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 512/2015 zo dňa 17. decembra 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 583/2016)

2. Správa OVS prenájom nebyt. pr. býv. ARANY SAS

TE-632/2016

I. Andruskó – za členov Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie
súťažných návrhov navrhujem Mgr. Györgya Battu, Mgr. Tímeu Szénássy a Ing. Konštantína
Gliča.
T. Szénássy – namiesto seba by som chcela navrhnúť Dávida Kovácsa.
I. Némethová - zo strany Mestského úradu navrhujem Beátu Kmeťovú a seba.
L. Stubendek – predsedom komisie bude Dávid Kovács.
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/Výsledok hlasovania č. 67/:
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 584/2016)

3. Správa OVS prenájom stĺpov verejného osvetlenia
/Výsledok hlasovania č. 68/:
návrh na uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom hnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 585/2016)

4. Juraj Csaplár - Žiadosť o predaj pozemku

TE-581/2016

/Výsledok hlasovania č. 69/:
návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 18
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 586/2016)

5. Tibor Györi - Žiadosť o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 70/:
návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17

TE-582/2016
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Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 587/2016)

6. Pál Köpcsényi a Ilona Köpcsényi - Žiadosť o predaj pozemku

TE-583/2016

/Výsledok hlasovania č. 71/:
návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (Alternatíva č. 1 – návrh MsÚ)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 588/2016)

7. András Czilling - Žiadosť o odpredaj pozemku

TE-584/2016

/Výsledok hlasovania č. 72/:
návrh MsÚ na uznesenie k odkúpeniu pozemku (Alternatíva č. 1 – neschvaľuje)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 589/2016)

8. Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o predaj budovy TE-585/2016
/Výsledok hlasovania č. 73/:
návrh na uznesenie k predaju nebytovej budovy (Alternatíva č. 1 - Pozmeňovací návrh
KRM a FK)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 590/2016)
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9. MAGYAR ALKOTÓ MÜVÉSZEK SZLOVÁKIAI EGYESÜLETE, SPOLOK
MAĎARSKÝCH UMELCOV TVORIVÝCH NA SLOVENSKU - Žiadosť o zmenu v
zmluve o výpožičke
TE-586/2016
/Výsledok hlasovania č. 74/:
návrh na uznesenie
k žiadosti o vyhotovenie dodatku k zmluve o výpožičke
nehnuteľnosti (pozmeňujúci návrh Rady MsZ: do výšky 5 tisíc eur)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 591/2016)

10. Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Slovenskou
správou ciest a Mestom Komárno
TE-587/2016
/Výsledok hlasovania č. 75/:
návrh na uznesenie k žiadosti o zámenu nehnuteľností
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 592/2016)

11. SIVA TRADE s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene
TE-588/2016
/Výsledok hlasovania č. 76/:
návrh na uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene (Alternatíva č. 1)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 593/2016)
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12. Prenájom rekonštruovanej budovy v areáli detského ihriska

TE-589/2016

Mestský úrad navrhuje prenájom rekonštruovanej budovy v areáli detského ihriska formou
obchodnej verejnej súťaže za účelom prevádzkovania predajne s občerstvením, so zreteľom
na funkciu samotného areálu detského parku a prevádzkovania hygienického zariadenia.
I. Andruskó – za predsedu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a súťažných
návrhov navrhujem pána MUDr. Mareka.
D. Kovács – za člena komisie navrhujem JUDr. Margit Keszegh.
I. Andruskó – za člena komisie navrhujem ešte pána Mgr. Györgya Battu.
I. Némethová – zo strany mestského úradu navrhujem Bc. Silviu Salamonovú a Ing. Anikó
Kovácsovú.
/Výsledok hlasovania č. 77/:
návrh na uznesenie na prenájom rekonštruovanej budovy v areáli detského ihriska
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 594/2016)
13. Skautský zbor č. 2 Móra Jókaiho Komárno - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
TE-590/2016
/Výsledok hlasovania č. 78/:
návrh na uznesenie k prenájmu nebytových priestorov
ročné nájomné 1,- eur/rok)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 595/2016)

(Pozmeňovací návrh FK –

14. ARDSYSTÉM, s.r.o. - Žiadosť o prenájom stĺpu verejného osvetlenia

TE-591/2016

L. Stubendek – prosím návrhy za členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na vyhodnotenie súťažných návrhov...
J. Kiss Péntek – za člena komisie navrhujem Ing. Zoltána Bujnu.
D. Kovács – navrhujem Károlya Lessa.
A. Marek – navrhujem pána poslanca K. Gliča .
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L. Stubendek – kto bude predsedom komisie?
A. Marek – za predsedu komisie navrhujem pána poslanca Ing. Konštantína Gliča.
I. Némethová – zo strany mestského úradu za člena komisie navrhujem Adrianu
Gerencsériovú a Beátu Kmeťovú.
/Výsledok hlasovania č. 79/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom kovového stĺpu verejného osvetlenia
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 596/2016)

15. Mgr. Michal Riszdorfer a Bc. Richard Riszdorfer - Žiadosť o prenájom pozemku
TE-592/2016
I. Andruskó – tento problém by sme už mali vyriešiť. Spravodlivejšie by bolo dať do
prenájmu toho pozemku za nájomné vo výške 2300 eur/rok. Tento pozemok využívali
neoprávnene.
K. Glič – Riszdorferovci sú ďalší subjekt popri pánovi doktorovi Czirfuszovi a Danute Szilárd,
ktorí doplácajú na to, že nemáme vypracované zásady nakladania s majetkom. Podnikatelia
si nesypú z vreca peniaze. Ja si myslím, že Riszdorferovci robia pre toto mesto všetko
pozitívne. V Komárne nie je žiadne iné miesto, kde by rodičia mohli ísť s deťmi sa zabaviť.
Ja dávam návrh, ktorý je presne taký, ako pôvodný návrh na uznesenie, len s tým, že
ja navrhujem nájomné vo výške 770 euro na rok.

/Výsledok hlasovania č. 80/:
pozmeňujúci návrh Gliča Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku nájomné vo výške 770 eur/rok
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 5
Proti: 4
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 0
návrh nie je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 81/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku - (Pozmeňujúci návrh Rady na
uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku - 2300 eur/rok)
Počet všetkých poslancov: 25
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Počet prítomných poslancov: 17
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 597/2016)

16. Róbert Farkas - Žiadosť o prenájom pozemku

TE-593/2016

F. Rajko – chcel by som informovať mestské zastupiteľstvo, že ide o pozemok, ktorý je vo
veľmi zanedbanom stave, a je tam aj čierna skládka odpadov. Vymenovanie komisie
považujem za zbytočné. Mám procedurálny návrh – materiál žiadam stiahnuť
z rokovania.
I. Némethová – návrh viem prijať, nakoľko aj ja to vidím tak, že tá cena je nereálna.

/Výsledok hlasovania č. 82/:
procedurálny návrh pána poslanca Ing. Rajkóa – stiahnuť materiál TE-593/2016
z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý - Materiál TE-593/2016 bol stiahnutý z rokovania.

17. Slovak Telekom, a.s. - Žiadosť o prenájom pozemku

TE-594/2016

/Výsledok hlasovania č. 83/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 598/2016)

18. SSM Slovakia s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
/Výsledok hlasovania č. 84/:

TE-595/2016
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návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 0
Návrh nie je prijatý (č. uznesenia 599/2016)

19. Ladislav Untermayer - Žiadosť o prenájom pozemku

TE-596/2016

/Výsledok hlasovania č. 85/:
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 0
Návrh je prijatý (č. uznesenia 600/2016)

20. Návrh na uznesenie na premiestnenie vysunutého pracoviska Mestskej polície
v Komárne
TE-639/2016
K. Glič – ja sa len pre zaujímavosť chcem opýtať, že ak sa nemýlim, my sme tento priestor
dali do prenájmu pred pol rokom. Prosím o vysvetlenie.
I. Némethová – nemám o tom vedomosti, že by sme mali takéto uznesenie. Na tento
priestor nemáme uzatvorenú nájomnú zmluvu.

/Výsledok hlasovania č. 86/:
návrh na uznesenie na premiestnenie vysunutého pracoviska Mestskej polície
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 601/2016)
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K bodu č. 13 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
uplynulé obdobie
Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
TE-623/2016

M. Csintalan – v materiáli TE-624/2016 na str. č. 6 v tabuľke je chybná informácia, že
Zariadenie pre seniorov v Komárne do konca januára neprijal žiadne opatrenia. Táto
informácia je chybná, opatrenia boli prijaté v lehote. Lehota na plnenie opatrení ešte
neuplynula.

/Výsledok hlasovania č. 87/:
návrh na uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 602/2016)

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií v
podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2015
TE-624/2016

(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 88/:
návrh na znesenie k súhrnnej správe o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 603/2016)
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K bodu č. 14 – Rôzne

L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, ešte pred tým, ako otvorím bod Rôzne, chcel by
som podať informáciu o tom, že zajtra františkánsky rehoľník Csaba Böjte navštívi naše
mesto. Stretnutie sa uskutoční zajtra o 10:30 na Univerzite Jána Selyeho, o 13:30 vo veľkej
sále Gymnázia Jána Selyeho. Svätá omša v Kostole Svätého Ondreja v Komárne v
maďarskom jazyku bude od 17:00 hodiny.
I. Andruskó – u nás bola potrebná registrácia, bohužiaľ už nie je miesto.
L. Stubendek - prosím zahláste sa do diskusie bodu Rôzne. Do diskusie sa prihlásili 6
poslanci, slovo má pán poslanec György Batta.
Gy. Batta – ďakujem za slovo pán primátor. Na poslednom zasadnutí bol rozdaný jeden list,
ktorý sme obdržali aj prostredníctvom e-mailu. V liste opatrované osoby opatrovateľskou
službou mesta Komárno vyjadrili nesúhlas s navýšením hodinovej úhrady za opatrovanie, a
žiadajú mestské zastupiteľstvo o ponechanie výšky úhrad za sociálne služby poskytovaných
mestom Komárno. Tým, že by sme zvýšili hodinovú úhradu, platili by mestu násobne viac
ako doteraz, čo je pre nich ako dôchodcov neúnosné. Mesačné výdaje spolu s navýšeným
poplatkom za opatrovanie by boli pre nich likvidačné. Z ich dôchodku si nemôžu dovoliť tieto
služby, a museli by zrušiť opatrovateľské služby. Kolegovia si iste pamätajú, že minulý rok
sme prijali viac VZN. Na iniciovanie a návrh sociálnej komisie sme prijali viacerých VZN,
napr. sme zvýšili sumu jednorazového sociálneho príspevku, znížili sme zaťaženia v tejto
oblasti, snažili sme sa pomôcť rodinám žijúcim v ťažkých životných podmienkach, chorým
a starším obyvateľom mesta. Myslím si, že to bola správna iniciatíva. Vtedy, keď sme
schválili navýšenie hodinovej úhrady za opatrovanie, sme to nepremysleli úplne do konca, že
aké zaťaženie to bude pre opatrovaných, pre dôchodcov. Zvýšenie je takmer 80%-né.
Zvýšenie úhrad za sociálne služby malo veľa dôvodov, lebo v porovnaní iných miest naše
poplatky boli najnižšie. Ale pravdou je aj to, že naše mesto nemožno porovnávať s inými
mestami vo viacerých oblastiach, ako napr. ak sa pozrieme na nezamestnanosť. Ja by som
len chcel požiadať vedenie mesta a zastupiteľstvo, aby sme tomu v budúcnosti venovali
väčšiu pozornosť, a keby mesto získalo nejaké finančné prostriedky navyše, aby sme mysleli
na týchto dôchodcov, ktorí sú odkázaní na opatrovateľské služby. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán poslanec Glič, máš slovo....
K. Glič – ku kolegovi Gy. Battovi pridal toľko, že tento problém, čo sa tu objavil, vlastne
potvrdzuje, že mesto je vo veľmi ťažkej sociálnej situácii. Dúfam, že sa nám poslancom
podarí posunúť toto mesto na vyššiu úroveň.
L. Stubendek – ďakujem. Slovo má pán viceprimátor Imre Knirs.
I. Knirs – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážený kolegovia poslanci, chcel by som
upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu, ktorú viem prezentovať aj s obrázkami. Tieto
fotky sú z nedele, takáto je situácia pred garážami na novom sídlisku, a na niektorých
uliciach. Sú také miesta, kde do rodinného domu sa dá dostať len v gumákoch. Jednoducho
sa nedá prejsť cez to bahnisko a kaluž. Keď obyvateľ sa chce dostať do svojho domu, trvá
mu to hodiny, kým odzametá vodu do kanalizácie. Samozrejme kanalizácia je na najvyššom
bode ulice. Sú rodinné domy, pri ktorých voda z ulice zatekáva priamo do dvora. K svojmu
autu v garáži sa dostaneš len tak, ak máš obuté gumené čižmy. Stretol som sa so 16
občanmi v krčme. Keď som chcel vystúpiť z auta, voda siahala až po prah auta. Táto situácia
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nie je normálna, a neviem, či teraz našou najdôležitejšou úlohou by mala byť vybudovanie
výbehu pre psov na novom sídlisku? Nemali by sme tie peniaze využiť radšej na riešenie
takýchto problémových situácií? Tento problém sa týka stovky ľudí. Mali by sme sa nad tým
zamyslieť, že na aké účely schvaľujeme tie eurá. Situácia je podobná po každom dažďovom
dni.
L. Stubendek – skutočne je viditeľné, že s týmto problémom si sa zaoberal dopodrobna.
Žiadam pripraviť návrh na riešenie tohto problému v blízkej budúcnosti. Zoltán Benyó má
slovo, nech sa páči.
Z. Benyó – ďakujem za slovo. Pred troma rokmi, taktiež po takom dažďovom období som
videl tú situáciu pred garážami. Potom som sa stretol s riaditeľom spoločnosti KOMVaK,
a hovoril som mu, že bolo by dobré riešiť tento problém. Konkrétne povedal, že by bolo
potrebné prerobiť tieto odtoky na dažďovú vodu. Odvtedy sa nič neurobilo. Možno som to
mal vtedy riešiť aktívnejšie, ale každopádne vieme, že tá kanalizácia je vo veľmi zlom stave,
a vyžaduje rekonštrukciu. Vieme, že od tohto roku by sme mali vyčleniť finančné prostriedky
potrebné na rekonštrukciu. Ak dobre viem, toto sa ešte neuskutočnilo. Aj keď konkrétne
uznesenie, alebo konkrétny návrh na riešenie tohto problému ešte neexistuje, ale odborníci,
a taktiež my, ako majitelia a užívatelia, musíme urobiť efektívne kroky a rozhodnutia,
a musíme na to vynaložiť aj finančné prostriedky. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Faktickú poznámku má pán poslanec Tamás Varga.
T. Varga – ďakujem za slovo. Stáva sa to veľmi zriedka, ale teraz súhlasím s pripomienkou
pána viceprimátora Imre Knirsa. Ale s poľutovaním som bral na vedomie, že pán
viceprimátor a pán primátor, ktorí majú k dispozícii celú aparatúru, celý mestský úrad, že by
mohli prísť na zasadnutie už nejakým návrhom na riešenie tejto problematiky. Tú situáciu
poznám už štyri roky, boli sme spolu v ulici Lesnej. Obyvatelia píšu listy, sťažujú sa, ale
mestský úrad a viceprimátori majú väčšiu moc ako my poslanci. Ďakujem.
I. Knirs – spoločnosť KOMVaK už viackrát sľúbil, že bude konať v tejto veci, ale zatiaľ sa nič
neudialo.
L. Stubendek – Pred chvíľkou som hovoril, že žiadam pripraviť návrh na riešenie tohto
problému na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Ján Vetter, pán
riaditeľ, máte slovo, nech sa páči.
J. Vetter – pripájam sa k slovám pána Tamása Vargu. Aj ja mám trošku problém s tónom,
ako sa pán viceprimátor vyjadril. Brať na zodpovednosť nás za to, že kto ako hlasoval a za
čo hlasoval. Pán viceprimátor je taktiež členom mestského zastupiteľstva, dokonca jeho
funkcia mu povolí aj viac urobiť v tejto veci. Prosíme predložiť návrh na riešenie o ktorom
potom vieme diskutovať. Namietať proti tomu, že prečo sme schválili 5000 eur na
vybudovanie výbehu pre psov? Iste aj pán viceprimátor má tie materiáli, ktoré sme
prerokovali minulý týždeň. Jedna ulica, ktorá bola na fotkách, myslím si, že bola ulica Lesná.
V materiáli sa nachádza, že len na rekonštrukciu ulice Lesnej by sme potrebovali 330 tisíc
eur. Okrem tejto ulici sú tam uvedené aj ďalšie ulice. Čiže tých 5.000 eur na výbeh pre psov
by skutočne nič nezmenilo...
L. Stubendek – ďakujem. Slovo má pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja si tiež nemyslím, že na vine by bol
výbeh pre psov. Každý si zaslúži to prostredie, v ktorom sa vie uplatniť dôstojne.
Nespochybňujem pripomienku pána viceprimátora, ale pán poslanec Vetter má pravdu
v tom, že z tých 5 tisíc eur by sme to nevedeli vyriešiť. Pán viceprimátor má pravdu, tento
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problém musíme riešiť, lebo pre tých, ktorí tam žijú, je to pre nich obrovským problémom. Aj
minule som povedal, pri schvaľovaní PHSR sme rozhodovali o 500 miliónov eur. PHSR
obsahoval rozvojový plán vo výške 500 miliónov eur. Tu by sme mali povedať, že odkiaľ
získame na to peniaze. Na skrášľovanie mesta potrebujeme tri veci, a to peniaze, peniaze
a peniaze. To si musíme povedať. Každý z nás vie doniesť fotky a ukázať ich, a každý bude
mať pravdu. Ale keď nie sú peniaze, tak je to ťažké zrealizovať. Ďalej, chcel by som
poďakovať pánovi primátorovi, že hovoril o pánovi Csaba Böjte. Stretnutie s pánom Csaba
Böjteom organizuje Zväz maďarských pedagógov s vedením predsedu Tibora Jókaiho, a
bolo potrebné sa zaregistrovať. Všetky miesta vo veľkej sále sú už obsadené, ale keby páni
poslanci by sa chceli zúčastniť, tak veľmi rád ich privítame. Obyvatelia Komárna, ktorí by sa
chceli stretnúť s františkánskym rehoľníkom Csaba Böjteom, najlepšia príležitosť bude na
svätej omši v Kostole Svätého Ondreja v Komárne od 17:00 hodiny. Ohľadom nájomných
zmlúv by som chcel povedať, a to súvisí aj s týmito materiálmi na prerokovanie. Zase sa
objavili v novinách také články, ktoré vyvolávajú citlivé reakcie, ale neobjasňujú základné
veci. Mesto má veľa nehnuteľností v zlom stave. Vtedy som ešte nebol poslancom,
a primátorom mesta bol vtedy pán Pásztor, keď vymysleli taký model, že ak sa našiel taký
podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť dal do poriadku, tak približne 25-30 rokov mohol užívať túto
nehnuteľnosť zadarmo. Nemusel za to platiť nájomné, pričom suma, ktorú zainvestoval do
rekonštrukcie nehnuteľnosti pokryl nájomné na 30 rokov. Takto bola obnovená aj
Bratislavská brána. Tí, ktorí tam podnikajú, do roku 2026 nebudú platiť nájomné za užívanie
priestorov. Keby sme prešli celé bašty, situácia je taká istá. Aj pri univerzite je tak.
Jedálenskú časť kasárne sme schválili pre univerzitu za tých podmienok, že univerzita to dá
do poriadku, a potom tú nehnuteľnosť môže užívať 30 rokov bez platenia nájomného. Teraz
keby prišiel záujemca, ktorý by chcel dať do poriadku Polikliniku, tak nech má to aj za 1
euro, a 30 rokov by mohol užívať nehnuteľnosť bez platenia nájomného. Nepovažujem za
šťastné vytvárať zbytočné problémové situácie. Ďalej, ak v budúcnosti budem niečo
potrebovať od mestského úradu, tak pôjdem za šéfredaktorom Ister-táju, a od neho si
budem žiadať informáciu, lebo oni sa dostanú ku každej informácii. Na bársčo sa spýtame
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, korektnú a úprimnú odpoveď nikdy nedostaneme.
Vyzerá to tak, že pán šéfredaktor je v bližšom kontakte s mestským úradom ako my
poslanci. Ďalej, rekonštrukcia strechy kasárenskej budovy - pán primátor, dole klobúkom
pred všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii tohto projektu. Nebola to ľahká úloha. Mal by
som len jednu negatívnu pripomienku. Okrem spomínania odborného garanta projektu,
ktorým bol pán Ľudovít Gráfel, patrilo by sa povedať aj to, že celý proces tohto projektu
zariadil pán bývalý primátor, MUDr. Anton Marek. Na budúce by sme mali na toto dávať
pozor. Niekto začal ten projekt, iný to dokončil. Každá skupina mala v tom zásluhy.
V súvislosti s daňami, TASR pred niekoľkými dňami zverejnila správu, že zvýšia sa príjmy
z daní. Citujem: „Podľa novej daňovej prognózy by sa mali príjmy v tomto roku zvýšiť o 410
miliónov eur.“ S týmito 410 mil. eurami nebolo plánované v štátnom rozpočte. Týchto 410
miliónov eur obsahuje DPH, daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb. Je to dôležité
preto, lebo daň z príjmov fyzických osôb štát vráti mestám a obciam. Ak je nárast dani
z príjmov fyzických osôb, to znamená, že aj mestá dostanú viac peňazí. Momentálne vyzerá
tak, že nebudeme mať problém, štát vie zvýšiť príjmy z daní o 410 mil. eur v tomto roku.
Túto sumu bude treba znovu prerozdeliť. Ďalšia vec, vyhľadali ma riaditelia škôl. Aj ja som
riaditeľom školy, a pri školách to funguje tak, že počas celého roka platíme účty za elektrinu,
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za vodu, plyn atď.. Ak riaditeľ šetrí, tak to znamená, že ušetrenú sumu by mal dostať späť.
Počul som také informácie, že veľa škôl šetrilo, a mesto im nechce vrátiť tieto ušetrené
peniaze. Viem, že v prípade dvoch škôl bola zaslaná taká odpoveď, že ušetrené peniaze im
nevrátia. Ja si myslím, že si to zaslúžia. Ak to nedostanú späť, do budúcna sa nebudú
snažiť o to, aby ušetrili. Je možné, že vrátenie týchto ušetrených peniazi robí problém
v účtovníctve, ale mali by sme to nejako vyriešiť, lebo takto ušetrené peniaze by sa patrilo
vrátiť školám. A tu mám ešte fotky ohľadom Novej osady. Minulý týždeň som sľúbil fotky.
Takto vyzerá momentálne Nová Osada. Nemajú tam verejné osvetlenie, cesty sú vo veľmi
zlom stave, a v dažďovom období je situácia podobná, ako to prezentoval pán viceprimátor
v prípade Lesnej ulice. Pán viceprimátor má pravdu, situácia je veľmi vážna. Ale zase by
som sa pripojil k slovám pána Vettera, som len jednoduchý poslanec, neviem ovplyvniť
úrad. Ja viem len povedať a poukázať na tieto problémy na zasadnutí mestského
zastupiteľstva, a potom mestský úrad to dorieši alebo dá návrh na riešenie problému. Aj
v Novej Osade žijú stovky ľudí, ktorí by si zaslúžili žiť v normálnych podmienkach. Takisto
ma vyhľadal obyvateľ Novej Osady, ktorý vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že
premávka automobilov, bicyklov, pešiakov a psov nie je vyznačená dopravnými značkami.
Obyvatelia sa necítia bezpečne na uliciach Novej Osady, preto by sme mali túto tému už
vyriešiť. Ďakujem pekne, to by bolo všetko.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Chcel by som odpovedať na niektoré veci. V súvislosti so
slávnostným odovzdaním strechy kasárenskej budovy, na podujatí som nehovoril žiadne
konkrétne mená, ale som spomínal mojich predchodcov, ktorým som taktiež poďakoval.
Taktiež som poďakoval pracovníkom súčasným aj bývalým, ktorí sa podieľali na realizácii
tohto projektu. Myslím si, že takto to bolo spravodlivé, aby ten, ktorý na tom pracoval, dostal
poďakovanie. Ohľadom riaditeľov škôl, poprosím pána hlavného kontrolóra, aby k tomu
povedal niekoľko slov.
M. Csintalan – ďakujem za slovo. V zmysle zákona o normatívnom financovaní základných
a stredných škôl, všetky schválené finančné prostriedky môže použiť len škola. Ak to
v danom roku nevie využiť, lebo napr. vyúčtovanie za elektrinu je až po ukončení roka, tak
ušetrené peniaze buď vráti štátu, alebo ich škola môže použiť do konca marca. Peniaze
nemôžu zostať u zriaďovateľa školy. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. O tomto sme už aj rokovali spolu s pánom vedúcim odboru
školstva, s Jánosom Bajkaim. Faktickú poznámku má pán Zoltán Benyó.
Z. Benyó – budem rýchli, aby som sa zmestil do stanoveného času.... Ohľadom virtuálnych
súm vo výške 180 tisíc eur v tomto roku, a 200 tisíc eur v minulom roku, by som chcel
povedať, že ja nemám problém s tým, že tie peniaze prišli, alebo či ich budeme mať. Ja
nesúhlasím so spôsobom, že niekto, keď proces rozpočtu sa už ukončil, tak na poslednú
chvíľu v diskusii príde s návrhom na prerozdelenie financií tak, ako by tu išlo o sumu navyše.
Čo sa týka vibrujúcich prípadov bol by som rád, keby sa uskutočnili komplexné vyšetrenia
a komplexné kontroly, a ktoré by boli potom prezentované aj na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Myslím tu napr. na nájomné za užívanie Bašty 4, o ktorom som dnes počul,
že jeho užívanie je oprávnené. Prešetrené, uzavreté a zo všetkých strán objasnené prípady
akceptujem. Situácia je taká istá v prípade zariadenia na spracovanie plynu na kúpalisku,
ktoré sa vraj stratilo, ale v inventarizácii figuruje. Ani táto informácia ma neuspokojuje, preto
očakávam presnejšie vysvetlenia.
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L. Stubendek – ďakujem. Jedna z odpovedí je, že z dôvodu vyjasnenia vecí sme nadviazali
kontakt s nájomcami. Skutočne by nebolo šťastné, keby boli zverejnené zavádzajúce a zle
pochopené informácie.
F. Rajko – ďakujem pán primátor. Ja by som chcel podporiť tú časť pripomienky pána
Andruskóa, keď hovoril o investíciách. Položil by som tú otázku, že z hľadiska budúcnosti, či
by nebol dobrý nápad to, keby sme si sadli pri príprave rozpočtu častejšie, viackrát by sme
sa radili, a dali by sme si väčší pozor na to, aby sme finančné prostriedky neminuli na bežné
výdavky na strane vecnej, ale maximálnu sumu by sme presunuli na kapitálové výdavky.
Pozrel som si ten materiál, a pri viacerých položkách mesto minie veľkú časť finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Má podstatu to, čo hovoríš. Pán poslanec Tamás Varga,
nech sa páči.
T. Varga – ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na pána poslanca Andruskóa. On
spomínal, že prístupová cesta k Novej Osade, je veľmi nebezpečná. Od obyvateľov Novej
Osady dostávame veľa sťažností, s ktorými dopravná komisia sa zaoberala asi dvakrát.
Mestský úrad v tejto veci dostal aj úlohu. Mal zabezpečiť dopravné tabule a nadviazať
kontakt s políciou. Mestský úrad napísal list pre komisiu, že úlohy splnia, a budú dopravné
tabule. Toto sa dialo ešte v septembri – októbri 2015, neviem či tie dopravné tabule boli
odvtedy umiestnené, alebo či sa niečo urobilo v tomto procese. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem za pripomienku. Prosím skontrolovať túto záležitosť, a informovať
kedy bola alebo bude úloha splnená. Pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ďakujem pekne kolegom za ich pripomienky. Chcel by som namietať toho, čo
povedal pán Zoltán Benyó, podľa mňa proces celého rozpočtu je ukončený vtedy, keď sme
ho schválili. Mestské zastupiteľstvo ho schváli, tým sa uzavrie celý proces. Medzitým sa
môže stať hocičo. Môžu byť podané návrhy pri káve na oficiálnych alebo neoficiálnych
stretnutiach, atď.. Nepovažujem to za zlú vec, však aj teraz pozmeňujúce návrhy boli podané
na poslednú chvíľu. Ja som hovoril o koncepcii, o prenájme. Ja to neviem posúdiť, že s kým
je prenájom oprávnené alebo neoprávnené. To patrí do pôsobnosti pána primátora, a závisí
to od daného podnikateľa a jeho vzťahu k mestu. Ja som rozprával o tom, že samotná
koncepcia nie je zlá. Niekto dostane majetok mesta, ktorý je vo veľmi zlom stave,
zrekonštruuje to, a za to, že dopredu investoval do nehnuteľnosti počas 25-30 rokov nemusí
platiť nájomné mestu a môže užívať nehnuteľnosť mesta. Možno, že sa tam zmenia
nájomcovia, ale princíp sa nezmenil, nakoľko tá nájomná zmluva bola na 30 rokov. Medzitým
ak niekto iný dostal do prenájmu nehnuteľnosť, je to samozrejmé, že to treba dať do poriadku
aj z právneho hľadiska, ale to nemôže byť problém. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán poslanec Ján Vetter má slovo.
J. Vetter – ďakujem pekne. Chcel som povedať niekoľko pripomienok k tomu, čo povedal
pán kolega Andruskó, ale nakoľko som bol nasledovným diskutérom, neprihlásil som sa do
diskusie. Ja to tiež považujem za dobrú koncepciu, aby ten, kto dá do poriadku nehnuteľnosť
mohol ho používať a prenajímať počas 30 rokov. Ale samozrejme nájomca pred obnovením
nehnuteľnosti si musí vypýtať súhlas mestského zastupiteľstva. Vieme o takých prípadoch,
keď niekto si zainvestoval do niečoho, ale to nemal odsúhlasené mestom, a potom
nevyrovnal ani svoje záväzky vzniknuté s neoprávneným užívaním majetku mesta. Na
takéhoto nájomcu by sa už nemala vzťahovať koncepcia, že by mohol užívať nehnuteľnosť
30 rokov zadarmo. Niekedy už mám taký pocit, ako keby pán poslanec Andruskó bol nejakou
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neoficiálnou reklamou týždenníka Ister-táj, lebo kým som nebol poslancom v zastupiteľstve,
nikdy som toľko krát nepočul o tomto týždenníku ako často ho vyzdvihne vo svojich
príspevkoch pán Andruskó. Že by bol dvojitým agentom? Pre psov z Novej osady je dobrou
správou, že bude vybudovaný výbeh psov. Asi sa vyrieši aj tento problém. Ja osobne sa
nečudujem k tomu, že finančný minister vládnej strany pripravujúcej na voľby sa pred
voľbami vyjadruje optimisticky o zvýšení daní z príjmov. Nechcem k tomu otvárať diskusiu,
ale súhlasím s pánom poslancom doktorom Zoltánom Benyóm. Dôvodom môjho prihlásenia
sa do diskusie je to, že na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva by som chcel
predložiť 3 dokumenty. Dokumenty budú prerokované aj na zasadnutí Rady MsZ. Možno by
som tento krát zvolil netradičný spôsob, nakoľko všetky tri dokumenty sa týkajú nás
poslancov. Preto by bolo lepšie, keby sme ich ešte pred Radou prediskutovali my poslanci.
Nechcel by som kvôli týmto dokumentom organizovať ďalšie stretnutie, preto by som ich
zaslal všetkým poslancom elektronickej podobe na e-mail adresy počas zajtrajšieho dňa.
Poprosím vás, aby ste ich prezreli. Tieto dokumenty pochádzajú z dielne našej poslaneckej
skupiny, ale dúfam, že to nikomu nebude robiť problém. Konkrétne, prvý dokument sa týka
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. Už veľa rokov prešlo odvtedy, keď
zastupiteľstvo pripomienkovalo tento dokument, preto sme si mysleli, že je na čase
aktualizovať aj tento dokument. Druhým dokumentom je rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva. Už sme viackrát hovorili o tom, že nie je úplne obvyklé to, že mestské
zastupiteľstvá trvajú dva dni, alebo niekedy aj tri dni. Väčšinou to závisí od nás, že koľko
rozprávame. Aj toto je obsahom tohto nového rokovacieho poriadku. Skúsme rozprávať
trošku menej, a radšej podporujme príspevky v ktorom je podstata a jadro danej veci. Tretí
dokument je skôr symbolický, je to etický kódex poslancov a vedenia mesta, v ktorom sme
jednoducho a krátko zhrnuli, že čo sa očakáva od poslanca alebo od zástupcu mesta. Čiže
zopakujem, tieto tri dokumenty odošleme e-mailom všetkým poslancom. Následne by som
vás žiadal, aby ste do 4. marca (do piatku) doručili na môj e-mail vaše pripomienky a
pozmeňujúce návrhy. Materiály by sme predložili Rade MsZ tak, že by tam už boli
zapracované aj vaše pripomienky. Cieľom je to, aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva
boli predložené dokumenty s takým obsahom, s ktorým väčšina z nás súhlasí. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – pán poslanec ďakujem, že ste predniesli túto otázku. Pán poslanec
Andruskó má faktickú poznámku.
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo. Chcel by som reagovať na prvú časť príspevky pána
poslanca Vettera. Samozrejme prenájom je možné až so súhlasom mestského
zastupiteľstva. Bola jedna koncepcia na 30 rokov, ktorá fungovala. Keď nastala zmena, čiže
zmenil sa nájomca, tak to už patrí do pôsobnosti primátora, či prenájom schváli alebo nie.
Ale ak predošlí nájomca do toho investoval, tak prenájom zadarmo počas tých 30 rokov by
malo platiť naďalej. Iste si pamätáte, keď sme chceli dať do prenájmu časť pevnostného
systému, ale viacerí z podnikateľov odstúpili od tejto možnosti. Budeme čakať na tieto tri
dokumenty. Možno že ja nebudem vedieť odpovedať do 4. marca, ale najneskôr na
zasadnutie Rady vieme povedať svoje názory a pripomienky kýmto dokumentom. Hneď by
som sa Ťa János spýtal aj na to, že čo si myslel pod tým, že by si znížil alebo zvýšil odmenu
viceprimátorov, poslancov? Akú máte koncepciu, lebo v zásadách odmeňovania poslancov
ide hlavne o odmeňovania viceprimátorov a poslancov mestského zastupiteľstva. Odmena
primátora je stanovená v zmysle iného zákona.
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J. Vetter – nie je medzi nami spor Imre, len pri nájomnom na 30 rokov som myslel konkrétne
na prípad bratov Riszdorferovcov. Oni nemôžu apelovať s tým, že by investovali do majetku
mesta, a teraz by mali nárok užívať nehnuteľnosť mesta 30 rokov zadarmo. Preto je dôležité,
aby pred tým, ako začnú takúto konštrukciu, aby nájomca - podnikateľ najprv vypýtal súhlas
od mesta. Pri odmeňovaní poslancov nie sú veľké zmeny. Čo sa týka súm, nie sú v ňom
zmeny. V súvislosti odmeňovania tie zmeny sa týkajú skôr tých poslancov, ktorí nechodia na
zasadnutia mestského zastupiteľstva, Rady MsZ alebo komisií, aby bola možnosť ich
pokutovať, dať im sankcie aspoň v takej forme, že nedostanú celú výšku odmeny, ktorú
dostali doteraz. Čiže navrhujemr takúto zmenu.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Nechcem naťahovať čas. Mám pred sebou rokovací
poriadok, skutočne je tam veľa chýb. Musíme ho aktualizovať. V tom období to bolo dobré,
ale už je na čase ho aktualizovať. Pán poslanec Glič, máš slovo.
K. Glič – ďakujem. Mal by som asi tri body, ale pred tým mi dovoľte, aby som sa vrátil
k predošlému zasadnutiu. Ja som tu mal poznámku k tomu, že Komárno nie je členom
ZMOS-u. Je to na škodu a mali by sme sa zamyslieť nad tým, že prečo mesto Komárno nie
je členom ZMOS-u. Ja som si dovolil vám rozdať jednu stránku z obecných novín, je to tam
štatisticky preukázané. Dovolil som si vám to preto predložiť, a teším sa, že aj novinárom
som to predložil, aby každému bolo jasné, kto je členom, kto nie je, a či je naozaj potrebná,
aby sme tam vstúpili alebo nie. Ja si myslím, že by sme tam mali vstúpiť. A teraz by som išiel
k môjmu prvému bodu, a to je odpadové hospodárstvo. Vznikol zákon, bola novelizácia
zákona odpadov, ktorá platil od 1. januára 2016. Táto novelizácia zákona je málo
medializovaná, a takisto aj my dostávame málo informácií ohľadne tohto zákona. Je pravda,
že čo sa týka separovaného odpadu, tak tam bude novela zákona funkčná od 1. júna. Keď
zle hovorím, môže ma pán Patus opraviť. Mám také informácie, že v Komárne separovaný
odpad nebol až na takej dobrej úrovni v porovnaní inými mestami. Doteraz, keď sme robili
separáciu, možno že sme mali s tým nejaké problémy, ale doteraz separovanie odpadu ako
náklady na separáciu znášalo mesto. Podľa nového zákona za separovanie odpadu budú
finančne vykrývať túto separáciu výrobcovia. To znamená, že zakladajú sa takzvané
organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré podpisujú zmluvy s obcami a mestami, a tieto
organizácie budú mať na starosti tento triedený odpad. Sú to veľmi dôležité organizácie,
pretože cez nich bude prebiehať to predfinancovanie tej separácie. Chcel by som povedať,
toto nechcem sa pýtať, lebo toto nie sú interpelácie, ale do konca marca má každá obec,
každé mesto podpísať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, a ja neviem či
Komárno už má nejakého partnera vybratého. Neviem, či by nemalo byť v kompetencii
mestského zastupiteľstva, aby mestské zastupiteľstvo rozhodovalo o tom, že ktorú
organizáciu zodpovednosti výrobcov si vyberieme. Možno, že je to kompetencia primátora,
ale bol by som rád, keby sme aj my poslanci do toho vedeli niečo povedať. Takže
upozorňujem, že do konca marca musí byť podpísaná zmluva s týmito organizáciami.
Neviem ako je na tom mesto, možno že dostanem na to niekedy odpoveď. Je to dosť
závažná vec. Toto bol jeden bod programu. Druhý bod programu ktorý mám je nasledovný.
Na predminulom zasadnutí mestského zastupiteľstva pani kolegyňa Éva Hortai navrhla, aby
sme do programu rokovania mestského zastupiteľstva dali taký bod, že otázka ústrednej
pevnosti, čo s ústrednou pevnosťou ďalej. Ja by som poprosil pána primátora, aby zaradil
tento bod do programu mestského zastupiteľstva. Nemusí to byť na marcovom, ale čo
najskôr, vtedy keď bude málo bodov. Pokladám to za veľmi dôležité, aby sme my poslanci
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vedeli, že čo chceme s tou ústrednou pevnosťou. Toto je vážny problém nášho mesta. Tretí
bod ktorý mám, ktorý som si dovolil prekonzultovať s pani vedúcou majetkoprávneho odboru
je to, že minule som dal otázku pánovi riaditeľovi Comorra servisu, Tomášovi Nagyovi, či
predáva nepotrebné priestory na Záhradníckej ulici. Na to mi povedal, že to nie je jeho
kompetencia, ale predaj je v kompetencii mesta. Vyzývam ťa pán primátor, aby sme tie
priestory čo najskôr začali predávať. To je všetko, čo som chcel povedať, ďakujem.
L. Stubendek – pán Ing. Patus, keby ste sa chceli vyjadriť k danej problematike
konkrétnejšie, nech sa páči.
A. Patus – dobrý deň, ďakujem za slovo. Samozrejme situáciu sledujeme. Tento zákon
vyšiel ešte v behom vlaňajšieho roku. Platnosť bude mať od 1. júla 2016. Zúčastnili sme sa
na niekoľkých školení ohľadne tohto zákona. Mesto Komárno veľakrát jednalo s najväčšími
možnými partnermi, ktorí sú na trhu. Pokiaľ dohoda platí, zajtra budem o tom rokovať interne
na meste. Samozrejme žiadali sme určité údaje od týchto spoločností. Údaje sa porovnávali,
ale najhlavnejšia odpoveď na Vašu otázku, či mestské zastupiteľstvo má o tom rokovať
alebo nie, ja neviem či sa vám dostal materiál posledného zasadnutia ZMOSU, ale je tam
uvedené, že nie je potrebné uznesenie mestského zastupiteľstva. Toto nám prízvukovali aj
na všetkých školeniach. Nakoľko sa nejedná o finančnú stránku veci nie je potrebné
uznesenie. Takisto toto je konečný verdikt aj z ministerstva. Jedná sa tam o odborné veci,
ktoré treba prešetriť, a na základe týchto odborných ponúk, ktoré nám tieto spoločnosti
ponúkli, sa vyberie najvhodnejší kandidát, ktorý potom sám bude autorizovať, a s ním
budeme mať zmluvu od 1. júla 2016. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Faktickú poznámku má pán Rajko.
F. Rajko – pán primátor, ja by som len chcel využiť príležitosť, že pán kolega Glič spomínal
myšlienku ohľadom novelizácie zákona odpadu. Mal by som takú otázku, že v akom stave je
dnes 17. februára likvidácia plastových materiálov nahromadených vo zbernom dvore
odpadov? Viem, že sme pred mesiacom dostali o tomto informáciu, ale mňa by zaujímalo, že
kde sme sa dostali v tejto veci?
L. Stubendek – prosím konkrétnu odpoveď.
A. Patus – už sme sa dostali k tomu, že mali začať práce v pondelok, ale nakoľko v
pondelok pršalo, triedenie plastových odpadov a ich odvoz začalo dnes o 7:00 hod..
Úspechom je aj to, že po dlhom čase sme konečne mohli dať bodku za celou problematikou.
Celý proces bol veľmi problematický, systém bol viacstupňový, ale celá reťaz sa poskladala.
Práce sa začali dnes ráno o 7:00 hodine. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujeme pekne za túto informáciu. Károly Less má slovo, nech sa páči.
K. Less – ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som spomínať 3 veci, z toho dve veci sú
pozitívne a tretia je trošku negatívna. Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva tu
odznela otázka, či by sa dalo niečo urobiť s tou tabuľou „Zákaz odbočenia“ pri budove
CSEMADOKu, nakoľko je nebezpečná. Tejto žiadosti bolo vyhovené za hodinu a pol. Chcel
by som sa poďakovať pánovi Patusovi a pánovi Jarábekovi, že tak rýchlo reagovali a vyriešili
problém. Želal by som si, keby všetky problémy sa vyriešili tak rýchlo. Druhá vec, ktorú
môžeme hodnotiť pozitívne, a ktorú som chcel spomenúť už aj skôr, len na januárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva som sa nemohol zúčastniť, je to, že nastalo tu menšie
nedorozumenie zo strany Dávida Kovácsa. Kolega Dávid Kovács mal jednu pripomienku
ohľadom toho, že som hlasoval za schválenie tých 50 tis. eur z rozpočtu Com-Médie. Z tohto
dôvodu na mňa útočili cez internet. Pán Dávid Kovács sa mi ospravedlnil písomne, taktiež aj
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osobne. Ďakujem za jeho ospravedlnenie, ktoré mi padlo príjemne. Tretia vec sa týka Kajak
& kanoe klubu. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva odznela informácia, že na
Kajak & kanoe klub sa vynaloží veľa financií. Túto správu by som chcel trošku vyvrátiť, lebo
veľa peňazí odíde na šport, ale Kajak & kanoe klub je najväčšou reklamou mesta Komárno.
Už 28 rokov, čiže od roku 1988 sa klub zúčastňuje na olympijských hrách, minimum jeden
Komárňančan sa zúčastňuje v olympijskom finále. Podľa mňa je to významné pre mesto. Je
to pravda, že mesto ich podporuje s veľkým balíkom peňazí, ale musím povedať, že to nie je
postačujúce. Chalani a vedúci klubu všetko urobia preto, aby do klubu doniesli nejaké veci
a peniaze navyše. Tu by som spomenul napr. Juraja Baču, ktorý vybavil nadáciu Poštovej
banky, alebo poviem aj jednoduchý príklad. Teraz sa uskutočnil ples Kajak & kanoe klubu,
kde sumu vyzbieranú za predaj tomboly použijú na nákup lode kanoe 2. Ak dobre viem, bude
to pre Richarda Ziliziho, synovca Attilu Horvátha, ktorý je veľmi talentovaný športovec. Aj
napriek tomu, že majú sponzorov, ťažko vychádzajú z týchto peňazí. Tí, ktorí sa dostanú do
klubu Kajak & kanoe, a dlhé roky chodia na tréningy, dostanú vážnejší charakter. Myslím si,
že tento šport dáva obrovskú vytrvalosť a výdrž mladistvým a dospievajúcim z nášho mesta
a z okolia. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Mal by som jednu pripomienku, že vo veci Kajak & kanoe
klubu sa prebiehajú rokovania. Vieme, že ich zmluva končí. Zmluva musí byť pripravená
v čas, a taktiež predložená mestskému zastupiteľstvu. Pán poslanec Glič má faktickú
poznámku...
K. Glič – Karcsimu by som chcel len toľko povedať, že plne s ním súhlasím, ale musím
súhlasiť aj s kolegom Andruskóm, lebo keď to berieme globálne, tak sú originálne
kompetencie, a do originálnych kompetencií spadá, ako vieme CVČ, ZUŠ, družiny a škôlky.
Nie je tam rovnováha. Som členom školskej rady ZUŠ, a teraz niekedy v marci z ministerstva
dôjde zápočet na jedného žiaka ZUŠ. Keď to prepočítame a vynásobíme, tak zistíme, že
ZUŠka by mala dostať možno o 100 tis. eur viac. Čiže neexistuje tá rovnováha, niekto na
niekoho dopláca, a našťastie ZUŠka tak skromne pracuje, že nejako akurát tak vie prežiť.
Ale verte mi, že nevedia kúpiť jeden hudobný nástroj, lebo nemajú dosť peňazí. Aj z takého
hľadiska sa dá na to pozerať. Ale ja v každom prípade podporím kajak, ako sa len dá.
L. Stubendek – pán poslanec Andruskó má slovo...
I. Andruskó – ďakujem. Ja úplne súhlasím s pánom Karolom Lessom. Ja som len povedal
toľko, že ak chceme niečo robiť na svetovej úrovni, tak na to potrebujeme peniaze. Na
minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva pán viceprimátor spomínal, že zmluva medzi
mestom a Kajak & kanoe klubu končí. Toto musíme riešiť. Minule sme videli, že v rozpočte
figuruje položka vo výške 70 tisíc eur. To znamená, že my budeme musieť hlasovať o tom, či
Kajak & kanoe klub dostane tých 70 tisíc eur. Tak ako to povedal aj pán kolega Glič, máme
jedinú inštitúciu, kde sme odsúhlasili 2,5 násobok normatívy, a to je Centrum voľného času.
Výška normatívy pri ZUŠ je rovnaká ako štátna normatíva. Takže o tomto rozprávam, lebo
peniaze si zaslúžia, tak ako to spomínal aj pán poslanec Less. Sú najväčšou reklamou
mesta, a je možné, že aj tento rok ich budeme môcť oslavovať ako olympijských víťazov.
Musíme ich podporovať. Niektorí hovoria, že na šport dáme len 260 tisíc eur. Ale nie je to
pravda. 600 tisíc dávame pre Comorra Servis, z týchto 600 tisíc eur 300-400 tisíc ide pre
šport. Okrem tohto šport podporujeme aj prostredníctvom iných inštitúcií.
L. Stubendek – áno, je to pravda. Pán viceprimátor Knirs má faktickú poznámku....
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I. Knirs – k tejto problematike by som chcel povedať toľko, že hľadáme riešenie, rokujeme s
viacerými klubmi z Maďarska. To je isté, že mesto v takom pomere už nevie financovať
športový klub. Ide o veľa peňazí, a ide o rôzne typy športu, pri ktorých sa nedá uplatniť
rovnosť. Pri niektorých športoch, existencia a prevádzkovanie športového klubu stojí viac
peňazí, napr. skladovanie týchto špeciálnych lodí, atď.. Tieto veci zabezpečujeme aj so
zapojením podnikateľov, napr. ktorí zabezpečujú ubytovanie, občerstvenie alebo kuchyňu.
Čiže problém riešime, a na riešenie tejto problematiky určite si niečo spoločne vymyslíme.
Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Je to pravda, jednou najlepšou reklamou mesta je Kajak &
kanoe klub. Ďakujem. Pán poslanec Zoltán Benyó, nech sa páči...
Z. Benyó – ďakujem za slovo. Nebude z toho problém, že som trošku omeškal prihlásenie
sa do diskusie? Ak nie, tak ďakujem pekne za pochopenie. Po prvé, nemal som možnosť
reagovať na to, čo predložil pán poslanec Vetter, nový materiál ohľadom odmeňovania
poslancov, v ktorom on navrhuje upraviť hlavne poplatky a sankcie týkajúce sa neúčasti
a nedisciplinovanosti poslancov. Už roky skúšam sledovať iných okresov, a snažím sa o to,
aby sme Zásady odmeňovania poslancov prispôsobili k ich materiálu. Budem trvať na tom,
aby mestské zastupiteľstvo s 20% znížením nákladov naznačil mestu, že aj my chceme to,
aby sme namiesto utrácania finančných zdrojov čím viac peňazí investovali do budovania
nášho mesta. V posledných rokoch mesto nahromadilo mnoho dlhov. Čo som pôvodne chcel
povedať, a možno že sa vám to bude zdať trochu osobné, ale týka sa to verejného života
mesta. Minulý týždeň som nemal možnosť reagovať v interpeláciách na príspevok pána
Andruskóa ohľadom toho článku, ktorý sa objavil v tom často spomínanom týždenníku. Aj
keď v článku neboli osoby menovite uvedené, ja som to zobral na seba, ako spoluautor. Pán
Andruskó mal isté pripomienky, okrem iného spomínal tam aj zodpovednosť. Samozrejme za
obsah článku ja beriem zodpovednosť, a čo sa týka jeho výroku na posuv a prekrútenie
informácií, ja trvám na tom, že v článku uvedené kontexty neboli o nič nepochopiteľnejšie,
ako to bolo nastolené na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Možno že na jeho výroky
reagujem veľmi osobne, ale keby som bol urážlivý, z jeho slov by som mohol vycítiť aj
posmech. Ale berme to tak, že to bola priazeň. Týka sa to toho, že v uplynulom období jeden
poslanec viackrát sa pokúšal podať poslanecký alebo pozmeňujúci návrh, ale jeho návrhy
dostali iba 2-3 hlasy.
I. Andruskó – nebolo to o tebe....netýkalo sa to Teba.
Z. Benyó – netýkalo sa to mňa? Tak už o tom ani nerozprávam... len toľko som chcel. Lebo
aj ja som mal také návrhy, ktoré končili podobným hlasovaním. Predovšetkým budem
bojovať za zníženie počtu poslancov z 25 na 17, a budem bojovať dovtedy, kým sa niečo
nezmení. V tejto situácii, keď nie je dostatok peňazí, by to znamenalo počas jedného
volebného obdobia ušetrenie vo výške 80 tisíc eur, čo by sa dalo inak využiť. Povedal by
som jeden príklad, lebo aj pán poslanec minule vyzdvihol jeden príklad, ktorému som ja
veľmi nepochopil, ale dúfam, že môj príklad bude pochopiteľnejší. Mesto Trenčín, má 55 tisíc
obyvateľov a 25 poslancov. Je pravda, že je to maximálny počet, ale takto na jedného
poslanca pripadá 2200 obyvateľov. Keby sme tento pomer aplikovali v našom meste, tak
počet poslancov v našom zastupiteľstve by bolo 15, čo je minimálny počet definovaný
zákonom. Ja som navrhol 17 poslancov, a podľa mňa by to úplne postačilo na fungovanie
zastupiteľstva. Ten návrh, aby počet poslancov z 25 bol znížený na 17, vtedajšie mestské
zastupiteľstvo nepodporovalo, ale schválilo zmenu okrskov, kde pôvodné 4+1 obvodov

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

zmenil na 2+1. Ja by som teraz využil príležitosť, a požiadal by som mestský úrad a pána
primátora, aby ešte do polovice tohto volebného obdobia rokovali v tejto záležitosti, a aby
sme sa vrátili k pôvodným obvodom, s tým, že by sme vyrovnali ten nepomer počtu občanov,
ktorý bol zapríčinený so zmenou počtu obyvateľov v jednotlivých obvodov. Ďakujem.

O 16:57 hod. prišiel pán poslanec JUDr. Štefan Bende.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán poslanec Andruskó má slovo, potom pán Glič.
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo. Nemyslel som vtedy na pána doktora.
Ospravedlňujem sa mu, nebola to narážka na neho. Časť kolegov vie na koho som myslel, a
ostatní môžu nad tým premýšľať. Ak hovoríme o zníženie výdavkov 20%, to znamená napr.,
že odmenu pána viceprimátora, čo momentálne je 1450 eur, znížime na 1160 eur? Už sa
dostaneme k tomu, že učiteľ v škole, ktorý dostane odmenu, bude mať vyššiu mzdu, ako
viceprimátor mesta. V Dunajskej Strede mzda viceprimátora je viazaná odmenou pána
primátora, kde mzda viceprimátora je stanovená v hrubom 2.200 eur. Preto hovorím, že
s týmito číslami musíme byť opatrní. Teraz odmena viceprimátora je vo výške 1450 eur,
a nebola zmenená už 6-7 rokov. Ale keď budeme znižovať, tak všetko musíme znížiť, lebo je
to mestské zastupiteľstvo. Čo sa týka počtu poslancov v mestskom zastupiteľstve, namietam
proti tomu čo povedal pán doktor, lebo ak sa pozrieme, Dunajská Streda je menšie mesto
ako Komárno, ale má 25 poslancov, alebo Levice, taktiež má 25 poslancov, a Nové Zámky
taktiež má 25 poslancov. Čiže vieme nájsť príklady aj na jedno, aj na druhé. Existujú rôzne
koncepcie, a môžeme si vybrať Trenčín alebo iné mesto za príklad, ale viem argumentovať
s mnohými príkladmi, kde je to tak, ako v Komárne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán poslanec Glič....
K. Glič – ja k tomu len to poviem, že neviem ako sme sa vrátili k tejto nešťastnej otázke, ale
keď kolega Zoltán Benyó hovoril tak, že bude za to do konca bojovať, tak ja budem dokonca
bojovať za to, aby Zoliho návrhy neprešli. Poviem ešte jednu vec. Peniaze, ktoré navrhol pán
Andruskó, nie sú virtuálne. Tie nám pomohli odsúhlasiť rozpočet. A ja verím, že v júli sa
dokáže, že nie sú virtuálne. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Zoltán Benyó chcel by zareagovať. On má slovo,
nech sa páči.
Z. Benyó – ja sa zaoberám s verejným životom a budúcnosťou mesta, a ja sa nezabávam.
Názor pána poslanca Gliča, že bude bojovať do konca, akceptujem, ale nesúhlasím s ním.
Rozhodne väčšina zastupiteľstva, a možno dovtedy väčšina poslancov pochopí situáciu
a rozhodne pre schválenie návrhu.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Pán poslanec Rajko, ktorý sa prihlásil do diskusie ako
posledný, má slovo. Nech sa páči.
F. Rajko – moje prihlásenie sa do diskusie prosím vymazať.
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, dámy a páni, prišli sme k záveru programu. Ďakujem
všetkým za podanie faktických poznámok, a prajem všetkým príjemné dni. Dovidenia!
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K bodu č. 15 – Záver

Pán primátor Ing. Stubendek László o 16:58 hod. poďakoval prítomným za účasť, zaželal
všetkým príjemný zvyšok dňa a ukončil 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 17. februára 2016

..................................................................
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ

.................................................................
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Overovatelia

Mgr. Károly Less

.................................................................

MUDr. Zoltán Benyó

...................................................................

Zapísala: Klaudia Szépová

Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia
- návrhy poslancov
- výsledky hlasovania
- materiály rozdané na zasadnutí MZ
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
•

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.

