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Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. marca 2015 

 
Naše číslo: 41130/47014/ZASKN/2015                                            Komárno, 12. marca 2015  
 
 

ZÁPISNICA 
ZO 4. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 12. MARCA  2015 
 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:00 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: PaedDr. József Kiss Péntek, neskorší príchod 
ohlásil Mgr. Károly Less. 
 
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: 23. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je 
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
Za zapisovateľku zápisnice určil Annu Szabóovú a požiadal poslancov o návrhy na 
overovateľov zápisnice.  
 
Gy. Batta  - navrhujem - Mgr. Imre Andruskó . 
B. Keszegh  - navrhujem - MUDr. Zoltán Benyó . 
L. Stubendek  – ďakujem. Navrhnutý sú Mgr. Imre Andruskó a MUDr. Zoltán Benyó. V tom 
prípade, prosím hlasujte o návrhu na overovate ľov.   
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 23 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 22/2015)  
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L. Stubendek  – predtým, ako by sme pristúpime k hlasovaniu o programe rokovania, na 
návrh pána poslanca Zsolta Fesztyho by som chcel oznámiť, že prednedávnom skonala 
Zsuzsanna Erdélyi, držiteľka ceny Kossútha, vedkyňa ľudového umenia a členka Maďarskej 
akadémie umenia. Pán poslanec píše, že mal možnosť ju poznať aj v rámci rodiny. Keďže sa 
narodila v Komárne, určite ju poznalo viacej starších obyvateľov. Keď dobre viem, tak 
zomrela vo veku 92 rokov. Práve preto by som chcel požiadať MZ, aby sme sa postavili a 
minútou ticha uctili pamiatku tejto rodáčky Komárna.  
 
1 minúta ticha 
 
L. Stubendek  – ďakujem. Pristúpime k prejednaniu programu rokovania. Pýtam sa, či má 
niekto nejaké pripomienky alebo návrhy. Zároveň by som hneď predložil návrh, aby sme pre 
bodom rôzne, vzhľadom na to či sa dnes zasadnutie skončí, alebo nie, hlasovali uznesením 
o slávnostnom zasadnutí k 750-temu výročiu Mesta Komárno. Mal by som takýto konkrétny 
návrh. Otváram diskusiu k programu rokovania, nech sa páči predložte svoje návrhy. Pán 
poslanec Imre Andruskó. Nech sa páči.  
I. Andruskó  – ďakujem pekne pán primátor. Vážené dámy a vážení páni. Chcel by som 
navrhnúť zmenu poradia rokovania. Aj pán primátor podotkol, že je možné, že dnes 
zastupiteľstvo neskončíme a preto by som bol rád, keby sme materiály súvisiace 
s rozpočtom prerokovávali naraz.  Rozpočet tu v materiály figuruje ako 4 bod, a ako 5 bod by 
som chcel navrhnúť z bodu 18 pod body 24, čo sú vlastne rozpočty škôl. Aj na rade odznelo, 
že ich školám budeme musieť pravdepodobne upraviť. Ďalej by to bol pod bod 25, čo je 
žiadosť dotácie ZŠ ul. Pohraničnej a  28 čo sú vlastne žiadostí dotácií v oblasti kultúry. Teda 
skompletizujem, ako 5 bod rokovania navrhujem body 18/24, 18/25 a 18/28. Ako 6 bod 
rokovania by som chcel navrhnúť z bodu 19, čo sú športové dotácie, pod body 1 a 2. Toto by 
boli moje návrhy. Zhrnul by som ich ešte raz. Teda vybrať tie pod body z bodu 18, ktoré 
súvisia s rozpočtom a po rozpočte následne, čo je teraz bod 4 by sme ako bod 5 a bod 6 
zaradili pod body 1. a 2. bodu 19. Postrannou myšlienkou toho celého je, že keby sme 
nevedeli to dnešné zasadnutie dokončiť, aby sme aspoň vedeli rozhodnúť spolu o rozpočte. 
Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Popritom sme dostali návrh jedného z poslancov a to, aby 
sme bod 11 – Návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s. prerokovali následne hneď 
po rozpočte. Je to návrh pána poslanca Károlya Lessa, ktorý to odovzdal v písomnej forme 
vlastnoručne podpísané. Neodoslal to mailom. 
É. Hortai  – pán primátor. Pán poslanec nie je prítomný na zasadnutí a preto nemôže takto 
predkladať návrh vyplývajúc zo zákona a rokovacieho poriadku MZ, len keď súhlasia 
prítomní poslanci. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Práve to som chcel k tomu dodať, že je to možné len vtedy, 
keď s týmto návrhom súhlasia prítomní poslanci. V tom prípade keď nie, tak samozrejme 
pokračujeme ako ďalej. Ďalší sa hlási pán poslanec Dávid Kovács. 
D. Kovács  – zdravím každého. K bodu 19 – žiadosti a návrhy v úseku športu by som mal 
návrh k pod bodu 3, ktorý bude predkladať pán Weszelovszky, že by sme mali zmenu člena 
komisie športu. Menovite by sme chceli odvolať Szabolcsa Százvayho a zvoliť manažéra 
volejbalového klubu pána László Ferencza.  
L. Stubendek  – praješ si o tom hlasovať zvlášť v bode? 
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D. Kovács  –  nie, ja by som navrhol o všetkých troch bodoch hlasovať naraz, lebo takto by to 
bolo podľa mňa jednoznačné. Teda boč. 19/3, ale môže to byť aj zvlášť bod č. 4. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Prosím si ďalšie návrhy. Pán zástupca Keszegh.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne pán primátor za slovo. Mal by som dva návrhy. Prosím 
sledovať ešte pôvodný program a nie už zmenený. Teda bod 13, ktorý predkladá pán Gráfel. 
V tomto prípade by sa vykonali určité práce v pevnosti, o ktorých vás bude informovať pán 
Gráfel. Logikou nasleduje práve to, čo povedal aj pán Andruskó, že sa môže stať, že dnešné 
zasadnutie sa bude trochu ťahať. Bolo by však dobré, keby sme ešte dnešný deň vedeli 
reagovať na poniektoré veci, keby sa dnes o nich rozhodlo. Ja by som vedel prijať aj to, ako 
to navrhol pán poslanec Andruskó. Hneď po 5 alebo 6 bode by nasledoval bod 13, lebo to čo 
navrhol pán poslanec Andruskó boli racionálne návrhy. Teda keby to boli body 5 a 6, tak toto 
by som navrhol ako 7 bod. Mal by som ešte jeden formálny návrh. V bode 18 sú pod body 1 
a 2 VZN. Navrhol by som, aby boli tieto pod body rokované ako VZN v zvlášť bodoch. Teda 
pred bod 18 by sa dostali tieto dva body zvlášť, nakoľko sa jedná o VZN. Ako uviedla aj pani 
Hortai, dodržme formálne jednanie. Ja by som chcel potom predložiť tento návrh, nakoľko 
pán poslanec Less ohlásil neskorší príchod, i keď by sa mal dostaviť každú chvíľu, aby sa 
návrh na zmenu stanov KOMVaK dostal vpred do rokovania. Tak by sa to dostalo na bod 7. 
Sú tu aj predstavitelia spoločnosti KOMVaK a myslím si, že táto kauza zaujíma aj obyvateľov 
mesta. Každý by bol rád, keby sa tu vyvinula úprimná a priama diskusia vyhýbajúc sa šíreniu 
panickej atmosféry, avšak odpovedajúc úprimne na otázky, ktoré zaujímajú každého. Dajme 
tento bod vopred práve preto, aby sme si vedeli vyjasniť tieto veci. Práve preto by som 
potom tento návrh predložil ja, aby to bolo aj po formálnej stránke v poriadku. Ďakujem 
pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Tak by to bol bod 8 po bode 7?  
B. Keszegh  – keď sa tie predložia, tak áno. 
L. Stubendek  – v poriadku, ďakujem pekne. Pán poslanec Tamás Varga. 
T. Varga  – ďakujem pekne za slovo. Obdivujem mestský úrad, ktorý zostavuje body 
programu rokovania, a z vedenia mesta pán zástupca Keszegh posúva body sem tam. Ja 
som už dávno stratil prehľad o tom, kde a čo presunieme, ale moja otázka by bola len tá, aby 
sme bod interpelácie rozšírili aj o otázky. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Szabó. 
B. Szabó  – ďakujem za slovo pán primátor. Vážené zastupiteľstvo, vážení prítomní. Mal by 
som jeden procedurálny návrh. Nakoľko na dnešnom zasadnutí prejednávame veľmi vážne 
materiály, a ako to už aj odznelo, tak z celého je najdôležitejší rozpočet mesta, lebo 
odďaľovanie schválenia rozpočtu by sme už nemali ťahať ďalej, lebo bez toho nebudeme 
vedieť robiť. Práve preto, že sú tu ťažké materiály a každý poslanec by rád adekvátne 
odsledoval a koncentroval sa na ich prejednanie, by som chcel navrhnúť, aby zasadnutie 
trvalo maximálne do 20.00 hod. nezávisle od toho, ako ďaleko sa dnes dostaneme. 
Nemyslím si, že po 7 hodinách rokovania budeme vedieť adekvátne reagovať na tieto ťažké 
materiály, práve preto je táto moja žiadosť. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. O tomto by sme mali pravdepodobne hlasovať zvlášť, nie 
s ostatnými návrhmi. Slovo má pán poslanec Ondrej Gajdáč. 
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení 
poslanci a vážení prítomní. Ja v prvom rade k tomu čo tu odznelo, čo sa týka  návrhu pána 
Andruska, tak ako to bolo potvrdené aj pánom viceprimátorom Keszeghom sa s tým dá len 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

4 
 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. marca 2015 

súhlasiť, lebo to súhlasí s rozpočtom. Tak isto čo navrhol pán Keszegh Béla, tak isto by som 
s tým súhlasil, aby sa to preložilo, lebo to tak isto súvisí s rozpočtom. Myslím si to isté 
a vyzerá to tak, že s každým súhlasím, ale vieme čo je to jednať 7,8 aj 10 hodín, a je stu 
skutočne veľmi veľa závažných bodov. Na mnohých zastupiteľstvách samotný rozpočet bol 
témou len jedného zastupiteľstva a aj my sme boli už tak. Ale tuto sa s pochybnosťami 
niektorí vyjadrujú, že zastupiteľstvo ukončíme. Ja by som na to reálnejšie pozeral. Veľmi 
ťažko to dnes ukončíme a to bol by nejaký zázrak. Tí, ktorí už pár rokov máme skúsenosti, 
tak pozerajme na to reálne. A z toho dôvodu dávam jeden procedurálny návrh a ten sa týka 
návrhu zmeny stanov spoločnosti KOMVaK, bod 11. Nie preto, že by som to chcel 
odďaľovať, vôbec nie. Je to veľmi závažný bod. Ešte včera sme dostali ďalšie pozmeňujúce 
návrhy a myslím si, že to bude veľmi vážna rozprava. Som presvedčený, že tento bod, 
respektíve nové stanovy KOMVaKu budú schválené, som presvedčený, že budú dobré tie 
stanovy, ktoré schválime. Ale z toho dôvodu, aby sme ozaj s triezvou hlavou k tomu 
pristupovali, aby sme neboli tlačení časom navrhujem, aby tento bod č. 11 bol presunutý ako 
posledný bod, a keď budeme pokračovať na budúcom zasadnutí, aby bol zaradený ako bod 
č. 1. Je to kvôli tomu, že keď sa k tomuto bodu dostaneme večer o siedmej alebo o pol 
ôsmej, tak tá rozprava už nebude mať ozaj takú úroveň, akoby sme si predstavovali. 
Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem. Pán poslanec Feszty. 
Zs. Feszty  – pán poslanec Gajdáč už povedal to, čo som chcel ja, len ja  by som to žiadal 
trocha razantnejšie. Žiadal by som preloženie rokovania bodu 11, nakoľko si nemyslím, že by 
tu bol niekto, kto sa vedel na dnešné zasadnutie pripraviť zo všetkého svedomite. Materiály 
sme dostali minulý týždeň v piatok. Je tu viacej z nás takých, ktorí žijeme v rodinách, 
pracujeme a nie sme úradníci na plný úväzok. Rozpočet je okrem toho aj tak veľmi rozsiahly 
materiál a veľa z nás sa s tým dostáva do styku len prvý krát. Práve preto žiadam 
o preloženie, či už stiahnutie z rokovania a budeme o tom rokovať na  zvlášť zasadnutí. Veď 
keď sme na vetovanie pána primátora vedeli  venovať jedno zasadnutie, tak aj tento mestský 
podnik si zaslúži asi toľko. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán zástupca Imrich Knirs. 
I. Knirs  – dobrý deň. Zdravím každého. Nakoľko bol žiaľ zamietnutý návrh pána poslanca 
Lessa, ktorý tu ešte nie je, by som chcel predložiť návrh ja, aby sme bod č. 11 preložili na 
bod rokovania č. 5.  Predložil by som procedurálny návrh na uznesenie, na ktoré žiadame 
hlasovať MZ, odvolávajúce členov dozornej rady spoločnosti KOMVaK a.s. Komárno. Je tu aj 
návrh. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec Bende.  
Š. Bende  – ďakujem za slovo pán primátor. Vážení kolegovia,  poslanci MZ, vážení prítomní. 
Mailom sme obdržali Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
programového rozpočtu na roky 2015 – 2017, ktoré bolo stiahnuté z rokovania 30. októbra 
2014 aj spolu s rozpočtom, teraz sa to však nedostalo do programu rokovania. Nakoľko tu 
máme 14 nových poslancov, tak by sme aspoň mali informovať poslancov o stanovisku 
hlavného kontrolóra, preto navrhujem to dať na bod rokovania č. 3 a bod č. 4 by bol 
rozpočet. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pani poslankyňa Éva Hortai.  
É. Hortai   – ďakujem pekne. Môj návrh by bol taký istý, a keď už takýto  návrh predložili, 
nechcem ho predkladať ešte raz. Ďakujem pekne.   
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L. Stubendek  – teda mala by si taký istý návrh ako pán poslanec Bende. V poriadku. 
Ďakujem pekne. Nakoľko viacej pozmeňujúcich návrhov nebolo, dal by som hlasovať tak 
o predložených pozmeňujúcich návrhoch. Možno by sme mohli o niektorých hlasovať 
spoločne, ale o niektorých musíme hlasovať samozrejme zvlášť. Prvý by bol návrh pána 
Andruska. Keď si pozriem poznámky, nejako by som si poskladal poradie. Odznel aj taký 
návrh od pána poslanca Szaba, aby sme skončili o 20.00 hod., nakoľko sa rokujú veľmi 
vážne body, čo vlastne môže ovplyvniť priebeh celého rokovania. Prosím hlasovať o návrhu 
pána poslanca Szaba, aby sme za každých okolností ukončili rokovanie o 20.00 hod., 
samozrejme z rúk nám v tom čase nevypadne pero, ale v danom bode programu ešte 
dokončíme rokovanie.  
L. Stubendek  – faktická poznámka pani poslankyňa Hortai. 
É. Hortai   – podľa mňa by sme mali hlasovať podľa následnosti predloženia návrhu. 
L. Stubendek  –  v poriadku, je to poslanecký návrh. Ja som sa snažil len nájsť nejakú 
spojitosť v predložených návrhoch. Ešte pán poslanec Andruskó a pán poslanec Gajdáč? 
O. Gajdáč – ja som sa len chcel spýtať, aby sme zachovali rokovací poriadok, že by to malo 
byť v poradí. To čo si pán primátor povedal je logické, len keď máme rokovací poriadok, tak 
aby sme ho neporušili. 
L. Stubendek  –   dobre, samozrejme beriem. Tak budeme hlasovať o návrhu pána poslanca 
Andruskóa. Prečítam, teda žiada body č. 18/24, 18/25 a 18/28 prerokovať v bode č. 5 a body 
č. 19/1 a 19/2 prerokovať v bode č. 6. Prosím hlasujme. Kto je za návrh pána poslanca 
Andruskóa? Faktická poznámka pani poslankyňa Margit Keszegh? 
M. Keszegh  – môžeme o týchto bodoch rokovať ešte pred rozpočtom?  
L. Stubendek  –  budú to body č. 5 a 6. Tieto body budú za rozpočtom. 
M. Keszegh  – v poriadku, ďakujem.  
L. Stubendek  – v poriadku, je to každému jasné, tak hlasujme o pozmeňujúcom návrhu 
pána poslanca Andruskóa.  
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa - body č. 18/24, 18/25 a 18/28 prerokova ť 
v bode č. 5, body č. 19/1 a 19/2 prerokova ť v bode č. 6 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Prosím každého odovzdať písomne svoje návrhy, tak ako 
pán poslanec Andruskó. Ďalší by bol pán poslanec Kovács. Prosím prečítaj svoj návrh. 
D. Kovács  – bod č. 19/3 by bol bod rokovania č. 4, teda v športovej komisii by bola zmena 
osoby Szabolcs Százvay na László Ferencza. Žiadal by som to prerokovať zvlášť v bode 
rokovania č. 4. 
L. Stubendek  – v poriadku. Prosím hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. 
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Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca Dávida Kovácsa  - v bode č. 19/3 - zmena osoby v športovej 
komisii a prerokova ť v bode rokovania č. 4 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Ďalší je pán viceprimátor Keszegh. Prosím pána 
viceprimátora, aby prečítal svoj návrh.  
B. Keszegh  – bod č. 13  žiadam preložiť na bod č. 7 miesto bodu č.5 a 6, lebo sa zmenilo 
poradie  po prijatí návrhu pána poslanca Andruskóa.  
L. Stubendek  – prosím hlasovať o prvej časti predloženého návrhu.  
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha - bod č. 13  preloži ť na bod č. 7 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Ďalej pán viceprimátor. 
B. Keszegh  – body rokovania 18/1,2 -VZN prerokovať ako zvlášť body rokovania č. 22 a 23.  
L. Stubendek  – je to každému jasné? Ďakujem pekne, prosím hlasovať o predloženom 
návrhu.  
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha - body č. 18/1 a 18/2 - VZN prerokova ť 
ako zvláš ť body rokovania č. 22 a č. 23 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
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L. Stubendek  – návrh je prijatý. Nasledujúci je návrh pána poslanca Vargu. Nech sa páči.  
B. Keszegh  – ja by som navrhol návrh pána poslanca Lessa stiahnuť, lebo je to už v návrhu 
pána Knirsa a bolo by to duplicitne.  
L. Stubendek  – v poriadku. Faktickú poznámku má pani poslankyňa Hortai. 
É. Hortai   – nerozumiem. Pán poslanec si sťahuje svoj návrh? Lebo potom by sme to mali 
tak dať zapísať do zápisnice.   
L. Stubendek  – máš slovo pán poslanec Varga. 
T. Varga – moja žiadosť bola, aby bod interpelácie boli rozšírené o otázky, teda interpelácie 
a otázky. 
L. Stubendek  – prosím hlasovať o návrhu pána poslanca Vargu.  
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu – interpelác ie rozšíri ť o otázky 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Nasledujúci je pán poslanec Szabó. Prosím ťa ešte raz 
zopakuj svoj návrh. 
B. Szabó  – môj návrh bol ten, aby sme rokovanie ukončili o 20.00 hod. s tým čo tu už 
odznelo, že keď ešte rokojeme v danom bode, tak to ukončíme. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem za predloženie. Prosím hlasujme o návrhu. 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca Ing. Bélu Szabóa – rokovanie uk ončiť do 20.00 hod.  
/Výsledok hlasovania č. 7/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Samozrejme tento návrh poradie rokovania nemení. Mám tu 
ďalej návrh pána poslanca Gajdáča. Nech sa páči. 
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Myslím si, že po všetkých týchto zmenách je to ešte 
opodstatnenejšie, takže navrhujem, nakoľko sa teraz javí ako posledný z 23 bodov, takže 
bod č. 11 Zmena stanov spoločnosti KOMVaK dať na 23 miesto s tým, že keď budeme 
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pokračovať, tak potom sa to zaradí ako 1. bod jednania na pokračovanie zastupiteľstva. 
Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem. Hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gajdáča. 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdá ča – stanovy KOMVaK presunú ť na bod č. 23 
s tým, že ke ď sa bude pokra čovať v rokovaní, tak zaradi ť ako bod rokovania č. 1  
/Výsledok hlasovania č. 8/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 14 
Proti: 5 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Ďalej je pán poslanec Feszty. Poprosím ťa sformulovať svoj 
návrh. 
Zs. Feszty  – neviem či má ešte zmysel predložiť svoj návrh, nakoľko sa už o tomto rozhodlo. 
Ja som navrhol, aby sme rokovanie o stanovách stiahli z rokovania, aby to nebolo v žiadnom 
prípade v dnešnom programe rokovania. Ale nakoľko bol odsúhlasený návrh pána poslanca 
Gajdáča tak si myslím, že môj návrh už nie je opodstatnený, a nemusíme o ňom ani 
hlasovať. 
L. Stubendek  – v poriadku, tak ideme ďalej. Návrh pána viceprimátora Knirsa.  
I. Knirs  – nakoľko bol bod rokovania presunutý, návrh bude aktuálny na ďalšom zasadnutí. 
Svoj návrh s ťahujem!  
T. Bastrnák  – pán primátor, keď to teraz stiahneš z rokovania, nebude to ani v pokračovaní 
rokovania, keď rozprávame o dozornej rade. Mal by si dať o tom hlasovať, keď nie, tak nie je 
žiaden problém, lebo to nebude v pokračovaní tohto zasadnutia, ale v novom zasadnutí. 
Uvedomme si to.  
L. Stubendek  – slovo má pán viceprimátor Keszegh. 
B. Keszegh  – rozhodlo sa už na poradí, druhý návrh pána viceprimátora Knirsa bolo aj to, 
aby sa tam ako plus bod dal schválenie členov dozornej rady. O tomto vieme ešte teraz 
hlasovať. 
L. Stubendek  – ďakujem. Súhlasíš s tým? 
I. Knirs  – áno. 
L. Stubendek  – prosím hlasovať o tomto návrhu. Prosím ťa ešte raz povedať. 
I. Knirs  – prosím v prvom bode hlasujme o odvolaní dozornej rady, v druhom o schválení 
nových vymenovaných členov. 
L. Stubendek  – faktickú poznámku má pán Glič. Slovo má pán oslanec Glič. 
K. Gli č – keďže tento bod úzko súvisí so stanovami KOMVaKu, ja osobne to neviem 
podporiť. Ďakujem. 
L. Stubendek  – pán poslanec Dávid Kovács. 
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D. Kovács  – prepáčte, ale nerozumiem. Chcel by som sa len spýtať, či chceme dať ako 
zvlášť program rokovania, že zrušíme mandát terajšej dozornej rady a máme dať nejaké 
návrhy na mená členov, alebo už sú stanovené? 
L. Stubendek  – v poriadku, faktickú poznámku má aj pán poslanec Tibor Bastrnák. 
T. Bastrnák  – prepáčte, ale pred chvíľou som chcel len pomôcť, ale ešte lepšie som to 
doplietol. Kolegovia ma upozornili, že sa zákon odvtedy zmenil. Pozrel som si a majú pravdu, 
nakoľko zákon nepozná to slovo, teda bude nové zasadnutie, ktoré bude mať ešte aj 
pokračovanie. Keď nebudeme o tom hlasovať, ani tak sa nestane nič? Pýtam sa teraz 
právnikov. Ja som len chcel  pomôcť, ale mal som zafixovaný ešte starý zákon a preto mi 
prepáčte. Bolo by dobré, keby sa k tomu vyjadrili právnici a ako vidím, už sa aj zahlásili. Ešte 
raz sa ospravedlňujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne ešte raz za názor pána poslanca Bastrnáka, ale hlasujeme 
o zmene programu rokovania a určité veci si treba uvedomiť a pozrieť sa za tým, ako sú 
správne. Pani poslankyňa Hortai má faktickú poznámku 
É. Hortai   – ďakujem pekne za slovo, ale ja by som nechcela vyjadriť k tomuto. Podľa môjho 
názoru sa vytvorí určitá zručnosť a treba sledovať potom veci, aby bolo všetko v súlade so 
zákonom. Avšak predkladanie v osobných otázkach sa nepraktizuje takto. Na toto by som 
chcela tiež upozorniť pána viceprimátora, lebo keď zastupiteľstvo rokuje o vložení nejakého 
bodu do programu rokovania, tak by chceli presne vedieť, o čom budú rokovať a toto je 
oprávnené. V spojitosti s KOMVaKom by som chcela podotknúť len toľko, že bol prísľub na 
to, že to bude prerokované na zvlášť zasadnutí a nie pod stanovami. Stanovy vymedzujú 
toho veľmi veľa a pravdepodobne by bolo vhodnejšie a účelnejšie zvolať zastupiteľstvo na 
tento bod rokovania KOMVaKu, tak ako to navrhol aj pán poslanec Feszty, ale ako som 
povedala už dávnejšie aj ja, že schválením týchto stanov sa nevyriešia všetky problémy, lebo 
si to vyžaduje vysporiadanie finančným prostriedkov medzi mestom a KOMVaK. Ja by som 
len chcela upozorniť pána primátora na požiadavku poslancov, ktorá je ešte stále aktuálna, 
aby sa KOMVaK rokoval na zvlášť zastupiteľstve, a aby boli poslanci podrobne informovaní. 
Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pravdepodobne je to tak. Skoro každý deň dostávame od 
KOMVaKu materiály, a chcel by som tým povedať, že komunikácia sa na tejto úrovni 
zlepšuje. Lebo to čo si ako vlastník žiadame, materiály aj príslušne dostaneme skoro každý 
deň. Ďakujem pekne. Pán poslanec Varga má faktickú poznámku. 
T. Varga  – ďakujem pekne za slovo. Aj som sa chcel spýtať to, čo poslaneckí kolegovia, či to 
bude tak rokované zvlášť, alebo len rozšírime tento bod programu KOMVaK, ale keď dobre 
viem, tak už odznela aj odpoveď. Druhá vec je tá, že odvolanie členov dozornej rady je veľmi 
závažný bod a považujem to za trochu zaujímavé, že to vhodíme len takto medzi body 
rokovania. Keď to budeme rokovať ešte dnes, tak sú k tomu nachystané nejaké materiály, 
alebo dostaneme k nim poprípade vypracované odôvodnenia, lebo nie je to vylúčené, že 
o tom budeme rokovať ešte dnes. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďalšia faktická poznámky, pán poslanec Glič.  
K. Gli č – chcem len upresniť, možno že som sa tak rýchlo vyjadril, ale podľa mňa voľba 
nových členov dozornej rady môže nastať až po odsúhlasení po bode návrh zmeny stanov, 
lebo to má veľkú súvislosť. Aj keď budeme rokovať o zmene stanov, tak voľbu dozornej rady 
by sme mali zaradiť až po stanovách. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem, pán poslanec Gajdáč.  
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O. Gajdáč –  ja som mal len jednu otázku, lebo možno som to ja nepostrehol, že kam pán 
viceprimátor navrhuje zaradiť tento bod programu, ako odvolanie dozornej rady KOMVaK.  
I. Knirs  – po schválení stanov KOMVaKu. 
O. Gajdáč –  ďakujem, myslím si, že je to takto logické. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem, faktická poznámka pani poslankyne Hortai. 
É. Hortai   – chcela by som upozorniť na to, že schválenie stanov nenadobudne platnosť 
schválením MZ, ale schválením na valnom zhromaždení. Teda prospešná bola poznámka 
pána poslanca Gliča a logická, že sa ešte nemôže o tomto hlasovať na zasadnutí MZ, lebo 
zásady ešte nenadobudnú právoplatnosť. Hlasovať by sme už potom mali na základe nových 
stanov. Zamyslime sa nad tým, že s takto rýchlo predloženými návrhmi máme omnoho viacej 
problémov, ako riešení. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Tu by som chcel naznačiť, že otázka stanov neprerokúva 
konkrétne osoby. Ďakujem.  Prosím, aby sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu poslanca 
Gajdáča, ktorý svoj návrh predložil. Upresnil by som si, že o odvolaní členov dozornej rady 
a schválení nových členov budeme rokovať po odsúhlasení stanov KOMVaK, a.s. Ďakujem, 
hlasujme. 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca PhDr. Imricha Knirsa - o odvola ní dozornej rady a schválení 
nových členov rokova ť po odsúhlasení stanov KOMVaK, a.s.  
/Výsledok hlasovania č. 9/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý 
 
L. Stubendek  – návrh nie je prijatý, ďakujem. Keď sa dobre pamätám nasledujúci je pán 
poslanec Bende. 
Š. Bende  – chcel by som rozšíriť program rokovania, aby bolo zaradené do programu 
rokovania ako bod č. 3. Je to materiál TE 2144/2014, ktorý obdržal každý poslanec mailom, 
a to je Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového 
rozpočtu na roky 2015 – 2017. Navrhujem to prerokovať v bode č. 3. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem, hlasujme prosím o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca. 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána poslanca JUDr. Štefana Bende – zaradi ť do programu rokovania Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacro čného programového rozpo čtu na 
roky 2015 – 2017 ako bod č. 5 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
L. Stubendek  – návrh je prijatý. Návrh pani poslankyne Hortai bol ten istý a sťahuje svoj 
návrh, ďakujem. Posledný návrh som mal ja, aby sa v bode rôzne zaoberali zvlášť jedným 
bodom o slávnostnom zasadnutí k 750-temu výročiu Mesta Komárno. Kto je za tento návrh? 
Prosím hlasujte.  
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh pána primátora Ing. László Stubendeka – pred bodom rôzne bod o slávnostnom 
zasadnutí k 750-temu výro čiu Mesta Komárno   
/Výsledok hlasovania č. 11/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Žiadal by som teraz hlasovať o celom 
programe s prijatými zmenami. Prosím hlasovať. 
 
Pripomienky a návrhy k programu rokovania:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 23/2015)  
 
Schválený program rokovania:   
  1.   Otvorenie  
  2.   Interpelácie a otázky 
  3.   Informatívna správa o plnení uznesení 
  4.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu 

mesta Komárno na roky 2015- 2017 
  5.  Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a nezáväzný návrh   

Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017 
  6.  Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže – TE 50/2015, TE53/2015, 

TE56/2015 
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  7.   Žiadosti a návrhy na úseku športu – TE 57/2015, TE58/2015 
  8.  Odstránenie stavby so súpisným číslom 3705 na parc.č.1818/10 v k.ú. Komárno vedenej 

ako garáže v plnom rozsahu zastavanej plochy a stavby so súpisným číslom 3694 na 
parcele číslo 1818/22 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v rozsahu 30 % celkovej 
zastavanej plochy 

  9.    Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
10. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií   

v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2014 
11.  Protest prokurátora č. Pd 101/2014/4401-9 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových 
športových ihrísk v Komárne  

12.  Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 26/2003 o požiarnom poriadku a návrh  
požiarneho poriadku mesta 

13.   Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 

14.    Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 3/2008, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok   
skateboardovej dráhy pri Váhu A návrh na pravidlá užívania skateboardovej dráhy pri 
Váhu 

15.   Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 – návrh 
16.   Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
17.   Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
18.   Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
19.   Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
20.   Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
21.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zmení  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014 
22.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného 
občianstva Mesta Komárno 

23.   Žiadosti a návrhy na úseku športu 
24.   Návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s. 
25.   Rôzne  
26.   Záver  
 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo, rokujeme už zhruba 
hodinu a podarilo sa nám zostaviť program rokovania. Pristúpili sme k bodu 2 – interpelácie 
a otázky. 
 
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky  
 
L. Stubendek – poprosím vážených poslancov, aby svoje interpelácie a otázky predkladali 
v súlade s rokovacím poriadkom. Nech sa páči zahláste sa. Uzatváram, prihlásili sa šiesti, 
prosím v poradí predniesť svoje interpelácie, respektíve otázky. Pán Andruskó, nech sa páči. 
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I. Andruskó  - ďakujem pekne pán primátor. Ctené zastupiteľstvo a vážení prítomní, mal by 
som dve interpelácie, respektíve otázky. Keď sa dobre pamätám, tam som interpeloval 21. 
januára a odpoveď som dostal 24. februára. Viem, že na začiatku volebného roka je na 
úrade veľa práce, ale by som do budúcna poprosil pána primátora, aby vyplývajúc zo zákona 
odpovedali poslancom na ich interpelácie najneskôr do mesiaca. Chcel by som, aby bolo 
zapísané do zápisnice, že neprijímam odpove ď na moju interpeláciu.  Vtedy som 
interpeloval Com - Médiu. Mesto momentálne pracuje s provizórnym rozpočtom a ja si to 
vysvetľujem tak, že by mal potom každý dostať 1/12 svojho rozpočtu. Od úradu som dostal 
takú odpoveď, že na základe § 7 ods. 4. to nie je možné. Vyžiadal som si názor jednej 
advokátskej kancelárie, ktorá ma upovedomila o tom, že nie je na základe § 7 ods. 4, ale na 
základe § 7 ods. 2 im to patrí. Teda máme tu dva názory, a to kancelárie a právnikov mesta. 
Momentálne sa tu odvolávajú právnici jeden na druhého, avšak spoločnosť sa dostala do 
takej situácie, že už tretí mesiac nedostávajú výplatu. Tam pracujúcich 10 ľudí nemá platené 
zdravotné poistenie, ani odvody do sociálnej poisťovne. Keď dobre viem, tak už vyzvali 
konateľa spoločnosti o uhradenie nedoplatku. Navrhol som konateľovi, aby udal mesto, 
respektíve pána primátora, lebo tých 10 ľudí doviedlo do takej situácie, že nemajú uhradené 
zdravotné poistenie, a keby museli ísť k lekárovi, tak systém automaticky vyhodí, že sú 
neplatiči, lebo nemajú uhradené zdravotné poistenie. Pán primátor, toto by sa malo vyriešiť. 
Dúfam, že dnes prijmeme rozpočet a aj toto sa vyrieši. Avšak žiadam aj to zapísa ť do 
zápisnice, že mesto pochybilo. Podľa mňa sa tu nevedia zhodnúť právnici. Je jedno 
tvrdenie proti druhému, ale podľa môjho názoru sme im tú sumu mali poukázať. Druhá moja 
interpelácia je, že sme sa veľmi natešili, keď pán viceprimátor Keszegh vystupoval za 
dvojjazyčnosť za uplynulé štyri roky. Veril som tomu, že keď predložím svoju interpeláciu, tak 
dostanem na ňu odpoveď v obidvoch jazykoch. Dostal som na ňu len krátku trojriadkovú 
odpoveď, čo napíše právnik zhruba za 10 minút. Do budúcna by som požiadal odpoveď 
zaslať tak ako sa má, ako to zákon predpisuje, najprv v slovenskom a potom v maďarskom 
jazyku. Ja ako riaditeľ školy vystavujem uznesenia o prijímacom konaní v obidvoch jazykoch, 
v slovenskom aj maďarskom jazyku. Pán primátor aj ty si v meste vyhlasoval, že podporuješ 
dvojjazyčnosť, tak by som ťa požiadal, aby ste sa to aj držali. Toto bola moja minulá 
interpelácia. Teraz by som interpeloval teba pán primátor. Čítam tu týždenníky z okolia a keď 
dobre viem, tak tu máme oddelenie pre tlač, ako aj referenta. Citoval by som z tlače Dunatáj 
zo dňa 20. februára 2015 - „Ako je známe, do komisie boli zvolení aj takí, ktorých činnosť nie 
je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Chcel by som sa spýtať pána primátora, či 
žiadal nápravu, lebo na tom zasadnutí odznelo, že nedošlo k porušeniu zákona. Keď si 
niekto prečíta tento článok, kde je vymenovaných 19 poslancov tak z neho vyplýva, že títo 19 
poslanci sa dopustili porušenia zákona, lebo nehlasovali v súlade so zákonom. 
Protizákonné hlasovanie tu nebolo!  Ten novinár, ktorí takéto napíše, je jeho znalosť podľa 
môjho názoru nulová. Napísať také, že tu došlo k porušeniu zákona neplatným hlasovaním, 
keď bolo v súlade so zákonom, nie je podľa môjho názoru dobré. Chcel by som sa spýtať 
pána primátora, či postúpil nejaké kroky v tom, aby obhájil 19 poslancov samosprávy, ktorí 
postupovali a hlasovali v súlade so zákonom a ničoho protizákonného sa nedopustili. V tej 
vete je tvrdenie, že to nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Je to falošné 
tvrdenie a žiadam pána primátora, aby oddelenie pre tlač nachystalo na to odpoveď, aby si 
tieto tvrdenia vyprosilo u novinára, a žiadalo o nápravu v zverejnení, že títo 19 poslanci sa 
nedopustili porušenia zákona. Prosím si na to pán primátor aj písomnú odpove ď, ako aj 
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na to, aké kroky si v tomto postúpil vo či novinárovi tla če Dunatáj, ke ď nie, tak ako a 
kedy sa to stane, aby týchto 25 poslancov necítilo voči obyvate ľom mesta to, že sa 
dopustili porušenia zákona pred mesiacom.  Práve preto by som ťa pán primátor v tomto 
požiadal o pomoc. Druhá vec je tlačová beseda zvolaná firmou ICOCRIM. Na Slovensku 
funguje veľa občianskych združení, ktoré zvolávajú a majú tlačové konferencie keď chcú. 
S tým nemám žiaden problém, lebo tam si povedia čo chcú. Ale problém začína vtedy pán 
primátor, keď tlačovku zvolá napríklad pán Bósza, od ktorého sme dostali okolo sedem 
listov, v ktorých nás hanobí alebo nie, hovorí pravdu alebo nie, tak aj tam pôjde pán 
viceprimátor, referent a aj o tejto tlačovke budeš relevantne informovať média? Neberiem 
nikomu právo, aby povedal svoju mienku kde chce, ale keď sa niekde v inej mienke zvolá 
tlačovka, tak tam nepošleme nikoho. Na toto by som poprosil pán primátor písomnú 
odpove ď. Do budúcna by som ťa poprosil, že keď mesto dostane pozvanie na nejakú 
tlačovú konferenciu, tak sa tam mesto zúčastní, bude ho zastupovať pán viceprimátor, kde 
pôjde aj referent tlače mesta, a relevantne o tom budú v médiách informovať obyvateľov 
mesta. Lebo keď to tak nie je, tak by som chcel vedieť, na základe čoho selektuje vedenie 
mesta, že na ktorú tlačovú besedu pôjde a na ktorú nie. Druhá vec je tá, že pán primátor 
naznačil oslavu 750-teho výročia mesta. Je to veľmi veľká vec a môžeme byť na ňu aj 
právom hrdí, lebo titul slobodného kráľovského mesta získalo mesto od cisárovnej a 
kráľovnej Maďarska Márie Terézie. Avšak za uplynulých 250. rokov sa k mestu datujú aktivity 
benediktínov. Chcel by som sa spýtať pána primátora, či už postupoval v tom niečo, lebo 
medzi rádmi komárňanských benediktínov a arcibiskupov sa vytvorili veľké nezhody. 
Následkom toho bude pravdepodobne, že ich vyženú z mesta. Keď chceme osláviť 750-te 
výročie slobodného kráľovského mesta, tak k tomu patria aj korene benediktínov. Chcel by 
som vedieť, čo v tom postúpil pán primátor, alebo čo v tom mieni postúpiť, aby benediktíni 
mohli naďalej zotrvať s úctou v Komárne, lebo keď dobre viem, tak im za pravdu dal aj 
Vatikán. Toto by boli moje otázky. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec dostane samozrejme písomnú odpoveď na 
svoje otázky, tak ako každý. Nech sa páči pán poslanec Tamás Varga. Bude to interpelácia 
alebo otázky. 
T. Varga  – ďakujem za slovo. Bude to interpelácia a potom dve otázky. Svoju interpeláciu by 
som smeroval na pána primátora. Na mestskom úrade je jeden mladý pán, ktorý sa pohybuje 
okolo pána primátora, na rokovaniach zbehne a spraví niekoľko záberov a potom vybehne, 
asi na vašu žiadosť. Chcel by som sa spýtať, lebo som počul, že je to Váš asistent, či je to 
pravda, či je zamestnancom mestského úradu, alebo to robí len tak zo zábavy. Na toto by 
som žiadal odpoveď. Otázka prvá by smerovala na pána zástupcu Knirsa, s ktorým sme boli 
v januári na osobnej prehliadne ul. Lesná. Panujú tam kruté stavy, nakoľko desať, alebo 
pätnásť rokov tam nie je vybudovaná cestná komunikácia. Chcel by som sa spýtať pán 
a viceprimátora, či boli v tejto veci na zlepšenie tejto situácie urobené už nejaké konkrétne 
kroky, ktoré aj prisľúbil. Druhú otázku by som mal na pán na pána Kóňu. Veľmi dobre vieme, 
aká je situácia na tzv. sociálnej Materskej škole na ul. K. Kacza 39. Pani riaditeľka tam má 
obrovské problémy personálneho charakteru. Začiatkom februára som dostal od Vás prísľub, 
že do týždňa bude táto situácia vyriešená. Chcel by som sa spýtať, ako ste to vyriešili, alebo 
ako sa to chystáte, lebo zatiaľ sa tam nič nezmenilo. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Písomná odpoveď pôjde na všetko. Pán prednosta? 
B. Kóňa - keď skončíme, odpoviem na všetko naraz. 
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L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hortai, nech sa páči. 
É. Hortai  - vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci a vážení prítomní. 
Dňa 21. januára 2015 som na zasadnutí MZ interpelovala pána primátora. Moja prvá otázka 
znela, ako pán primátor rozhodol o poradí zástupcov pána Knirsa a pána Keszegha, v ako 
poradí môžu zastupovať pána primátora a v akých otázkach. Pán primátor vo svojej 
odpovedi zo dňa 24. februára 2015 uviedol, že ako prvého zástupcu si poveril pána PhDr. 
Imricha Knirsa a druhého zástupcu Mgr. Bélu Keszegha. Avšak v poverení dvoch zástupcov 
sú právomoci úplne rovnaké. Moja otázka by bola tá, že ako sa bude v praxi realizovať 
zastupovanie. Ďalej by som chcela upozorniť pána primátora na to, že keď nebudú 
právomoci rozdelené správne, tak to môže v neprítomnosti primátora vyvolať určité prekážky 
a zabraňovať v práci. V mojej ďalšej interpelácii som žiadala pána primátora, aby sa zo 
zasadnutí MZ vyhotovovali podrobné zápisnice, nie v takej skrátenej a neúplnej forme ako za 
minulé volebné obdobie. Pán primátor vo svojej odpovedi uviedol, že zápisnice sa budú 
pripravovať naďalej v skrátenej forme a to citujem „v súlade s predpísanými normami 
a požiadavkami prokuratúry“. Chcela by som poznamenať, že v odpovedi znie aj to, že zo 
zasadnutí MZ sa vyhotovujú aj videozáznamy. Chcela by som sa spýtať, o aké normy sa 
jedná a na akú požiadavku prokuratúry, respektíve to, kto bude rozhodovať o tom, čo bude 
v zápisniciach a čo nie. Moja ďalšia otázka by bola tá, že čo znamená, citujem – „písomné 
vyhotovenie zápisníc, ktoré sa vyhotovujú v neoficiálnom preklade so slovenčiny nie sú 
požadované, a ich vyhotovenia si vyžadujú značnú záťaž“. To znamená, že tu čo odznie 
maďarsky budú prekladať tlmočníci? To čo sa týka videozáznamov zo zasadnutí by som 
chcela upozorniť pána primátora na to, že videozáznam nezaručuje úradné dokumentovanie 
a nemôže sa z nich vyhotoviť úradný výpis tak ako zo zápisnice, teda nemôžu sa využiť na 
úradné ciele. Skúsenosť poukazuje na to, že to nenapomáha ani v neskoršej práci úradu. 
Podľa môjho vedomia nie je predpísaná archivácia týchto videozáznamov, a nie je ani 
zabezpečená. Opakovane žiadam pána primátora, aby sa zo zasadnut í MZ vyhotovovali 
podrobné zápisnice.  Vzhľadom na závažnos ť mojej interpelácia žiadam písomnú 
odpove ď, prosím zaslať normy a žiadosti prokuratúry, na ktoré sa pán primátor odvolával vo 
svojom liste. Na koniec mi dovoľte, aby som citovala vzťahujúce sa nariadenia zo zákona § 
24 ods. 4 bodu b) – „poslanec je oprávnený najmä interpelovať starostu a členov obecnej 
rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce“. Chcela by som podotknúť, že moja 
interpelácia je v súlade so zákonom o obecnom zriadení § 24 ods. 4 bodu b), ako aj § 13 
ods. ods. 3 bodu b), ako aj § 16 ods. 3 a je v súlade s podmienkami predloženia interpelácie. 
Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdáč. 
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Pán primátor v rámci interpelácií a otázok by som mal tri 
body. Prvý je zdanlivo malichernosť, ale to sú diery na cestách a výtlky, aby každý rozumel. 
Ja si myslím, že sa to týka takmer všetkých občanov. Popri veškerej zaneprázdnenosti 
a všetkom, v rozpočte sú na to vyčlenené prostriedky. Myslím si, že už všetci vieme, že zima 
v Komárne už dnes dá sa povedať skončila. Ja som túto otázku už položil a dostal som na 
ňu odpoveď, že sa už na tom pracuje, len nám niekedy dosť trvá, kým začneme na niečom 
pracovať a bol by som rád, keby sa to potom premietlo aj do praxe. Naše cesty sú skutočne 
v dezolátnom stave. Nehovorím, že cesty na Slovensku nie sú oproti naším nejaké 
excelentné, vôbec nie, nie je to ružové ani inde, ale všetci veľmi dobre viete, že v našom 
meste je toho dosť, a sú veľké a hlboké diery. Je to dosť nebezpečné a potom začnú s tým 
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problémy. Samozrejme sú to problémy aj občanov, ktorí si spôsobia škody na motorových 
vozidlách, ale pokiaľ zažalujú mesto alebo kompetentného, tak budú problémy aj iného 
charakteru. Takže ja by som poprosil písomnú odpove ď len vtedy, ke ď na to neviete 
teraz odpoveda ť na otázku , kedy sa plánuje s tým začať. Pretože keď sa začne 15. marca, 
tak to ešte nejaký čas potrvá, kým sa tento proces ukončí. Kedy mienime začať to je prvý 
bod. Druhý bod je troška na dlhodobejšie. Ja by som bol veľmi rád, keby sa vypracovala 
koncepcia rozvoja mesta, ktorá sa týka všetkých oblastí, teda viacerých oblastí. Koncepciu 
rozvoja mesta si myslím, že nie ja také jednoduché, že sa vypracuje za týždeň, ale myslím 
si, že za jeden rok, teda do konca tohto kalendárneho roku by sa dala vypracovať koncepcia 
rozvoja mesta. Ja osobne by som navrhol, aby si pán primátor určil jeden tím odborníkov, 
ktorí by na tom začali pracovať. Samozrejme, že participovať na tomto by mali všetky 
odbory, komisie odborné plus ďalší prizvaní odborníci. Keď to nebude do konca 
kalendárneho roku ale o rok, tak to bude jeden obrovský krok vpred. Ja som dal návrh pred 
siedmymi rokmi na koncepciu rozvoja, ako športovísk a rekreačných zariadení, atď., tak to 
nedošlo nikde. Čo sa týka koncepčnej práce, žiaľ musím povedať, že sme za posledných 
osem rokov urobili veľmi málo. Ja by som kľudne povedal, že takmer nič. Tretí bod, čo aj 
s týmto súvisí je, že v budúcom období, čo odznelo aj na x fórach bude zas taká doba, že 
bude možné čerpať EÚ fondy. Presne sa nevie na čo, ale signály už sú, že aj na rozvoj obcí 
a miest, možno aj práve na cesty a chodníky, atď., atď.. Tu opäť musím povedať, že 
v uplynulých štyroch rokoch v tomto sme neurobili takmer nič. Ja by som bol veľmi rád, keby 
v tomto volebnom období sme urobili maximum preto, aby sme získali čo najviac finančných 
prostriedkov z EÚ fondov. V podstate je iné zdroje veľmi ťažké získať na rozvoj obcí, ako EÚ 
fondy. Tu si myslím, že tu ťažko budú poslanci vyvíjať iniciatívy, lebo tu je mesto subjekt, 
ktorý sa môže hlásiť o získanie EÚ fondov. Tak isto si myslím, že by si táto otázka zaslúžila 
jedného alebo dvoch ľudí na meste, ktorí by možno okrem iného mali práve toto v náplni 
práce. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem. Nakoľko si pán poslanec nežiadal písomnú odpoveď, dávame 
samozrejme ústnu odpoveď za chvíľu. Plne súhlasím s Tebou, ďakujem. Slovo má pán 
poslanec Bastrnák.   
T. Bastrnák  – vážený pán primátor, milé dámy a páni, vážení kolegovia. Mal by som dve 
veci. Jednou by som interpeloval pána primátora a požiadal ho, aby každý poslanec dostal 
aktuálnu štruktúru mesta, veď aj v nasledujúcom bode v rozpočte budeme práve rokovať aj 
o financiách, kde a koľko financií dáme. Práve preto by som bol rád, ale myslím si, že aj 
poslanci, keby sme si to vedel pozrieť. Nie je potrebné menovite, len kde a koľko ľudí pracuje 
na mestskom úrade. Bolo by to preto, aby sme mali v tom prehľad, ale bolo by to 
samozrejme aj so všetkými príspevkovými organizáciami. To by bola jedna vec. Druhá by 
bola len otázka. Minulý týždeň, keď bolo také pekné počasie tak sa ma viacerí pýtali, kedy 
otvoria detský park. Ja som spomenul, že je na to VZN, ktoré to stanovuje a otvorenie je 
dané na neskorší termín. Poprosil by som vedúceho oboru, nemusím ani pána primátora, 
aby na zasadnutí odznelo, kedy bude presne otvorené, alebo či nie je na to nejaká možnosť, 
že by sa otvorila skôr, ako sú stanovené otváracie doby. Na toto by som poprosil odpove ď 
ústne, a na prvú interpeláciu žiadam samozrejme pís omnú odpove ď. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – aj ja si to musím napísať. Ďakujem pán poslanec za Tvoju interpeláciu 
a otázku. Interpelácie a otázky sme týmto ukončili, na jednotlivé odpovede poprosím pána 
prednostu Kóňu, aby odpovedal. Pán prednosta nech sa páči. 
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B. Kóňa – dobrý deň. K niektorým interpeláciám a otázkam sa vyjadrím. Prvá od pána 
poslanca Andruska, že nesúhlasí s odpoveďou voči Com-Médii. Tu by som veľmi stručne len 
povedal, že zajtra budú dva týždne čo som bol požiadaný, aby som v Com-Médii, v televízii 
vysvetlil v čom je problém. Mal som požiadavku, aby to nebolo strihané, aby to bolo 
povedané tak ako to hovorím, môžem sa aj zajakávať, hocičo, ale s touto podmienkou. 
Trvalo to zhruba 10 minút a citoval som stanovisko audítorskej skupiny ACCEPT AUDÍT 
Bratislava, ktorá jednoznačne hovorí o tom, že nepatrí. Nie že v čase provizória, ale za 
týchto okolností vôbec nepatrí Com-Médii ako podnikateľskému subjektu dotácia. Ďalej som 
citoval stanovisko MF SR, kde tak isto konkrétne ku Com-Médii som citoval stať, že nie! To 
znamená, že ja to nechcem teraz rozvíjať, nechcem emócie. Je mi toho naozaj veľmi ľúto, ja 
s tými ľuďmi spolupracujem, odviedli prácu, robia prácu, ale naozaj cesta je jasná. Treba 
urobiť zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie, kde sa presne vyšpecifikujú presné úlohy, atď.. 
Takže nechcem to vysvetľovať, je to úplne jasné, tie doklady sú zverejniteľné. Ešte raz 
hovorím je mi to ľúto, ale každý môže mať svoj názor, ale my sa držíme stanoviska MF SR 
a audítorskej skupiny. K ďalším. Pán Varga áno, hovorili sme o tom. Musím povedať, že tieto 
problémy na MŠ Kacza žiaľ boli zanedbané a neriešili sa vyše roka. To znamená, že naozaj 
musím povedať, že tá skupina pracovníčok, ktoré sú tam, jednoducho nie je predpoklad, aby 
vôbec niekedy ešte spolupracovali. Je to smutné konštatovanie, ale som si vedomý toho, čo 
hovorím. Tí ľudia jednoducho nebudú. Všetci už majú kopu hrubých fasciklov, že čo dávajú 
trestné stíhanie jeden na druhého, odpočúvajú sa, fotia sa, kamerujú sa, proste toto je 
absolútne neriešiteľný stav. Ja som naozaj povedal, že toto nie je riešiteľný jav, aby títo ľudia 
spolupracovali. Ja som s nimi rozprával, so všetkými, jednoznačne povedali, že nie sú 
schopní spolupracovať, a to je veľmi vážne. Ja som pánovi Weszelovszkému, vedúcemu 
odboru školstva povedal ako to budeme riešiť. Musíme dodržať zákon, ale tí ľudia spolu nie 
sú schopní spolupracovať. Musíme to do slova a písmena a nechcem sa tu veľmi zle 
vyjadriť, ale urobiť veľmi rázny krok. Takto to je aj na úkor detí, aj vôbec dobrého mena 
Komárna. Takže trochu to trvá. Hovorili sme pred nejakým tým časom, som si toho vedomý, 
ale títo ľudia tam jednoducho nie sú schopní spolupracovať a nebudú. Je mi to ľúto naozaj. 
Ďalšej čo som si poznačil sú výtlky cesty. Áno súhlasím  s týmto, váhali sme pokiaľ boli 
zimné obdobia. Teraz sú už vystavené objednávky, ale ja skutočne neviem, či začnú 
opravovať cesty zajtra. Teraz mi pán Patus naznačil, že áno, začínajú zajtra robiť. Je tam 
určitý harmonogram, ktoré ulice, v akom poradí. Samozrejme je tam preferencia ciest kde je 
najvyššia doprava, kde je mestská doprava, atď.. Poprosím o tzv. zhovievavosť, lebo nás to 
trápi každých, ale ja pevne verím, že sa to už rozbehne sa urobí sa to. Čo sa týka koncepcie 
rozvoja mesta ja musím súhlasiť so všetkými, ktorí spomínajú, že nejaké tie koncepčné 
materiály tu pomerne chýbajú, pán Gráfel ma potom doplní. Chcel by som však povedať, že 
musíme ísť v určitom poradí. To znamená, že aj teraz už medzi kapitálovými výdavkami 
máme plán PHSR, máme tam územný plán, to znamená, že sú to základné dokumenty, 
ktoré sú dlhodobého charakteru. Čo sa týka organizačnej štruktúry, čo pán poslanec 
Bastrnák spomínal, nevidím problém, aby sme dali aj štruktúru. Hneď k tomu poviem, že 
momentálne pracujeme na zmene organizačnej štruktúry a jednoznačne rátame s tým, že 
zriadime útvar, vo všeobecnosti hovorím útvar, ktorý bude mať na starosti túto celú 
koncepciu, fondy, EÚ granty, spracovanie týchto vecí, zriaďovanie a využívanie teraz 
nechcem povedať priemyselných parkov, lebo to sme už asi zmeškali, ale šedých parkov, 
ktoré vieme teda asi čo to znamená, spoluprácu s investormi, atď.. Zatiaľ tieto činnosti 
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zabezpečujeme jednak zmluvou s agentúrou pre rozvoj, ktorú máme podpísanú, máme 
určité dohody so skupinami ktoré zabezpečujú granty, ale cieľ je ten, aby sme to robili 
vlastnými silami a samozrejme za podpory agentúr, ktoré v tomto robia. Takže robíme to 
v štruktúre, ako náhle bude, myslím si, že to nebude už dlho trvať a nevidím v tom žiaden  
problém, aby poslanci samozrejme dostali tú štruktúru. Neviem ak som na niečo zabudol, 
povedzte. Ďakujem.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne pán prednosta. Pán viceprimátor Keszegh sa prihlásil, že 
ústne odpovie na niekoľko otázok.  
B. Keszegh  – na otázku pána poslanca Bastrnák by som chcel reagovať naozaj len 
v krátkosti. Detský park samozrejme otvorí podľa poriadku, keď to počasie dovolí, lebo aj 
vlani boli zimné záveje. Zdôraznil by som, že sa na tom už tento týždeň pracuje, 
rekonštrukčné práce tam vykonávajú aktivační pracovníci s minimálnymi výdavkami. 
Možnože je to už vidieť aj na námestí, že sa snažíme urobiť všetko. Predtým boli lavičky 
vyložené neskôr, my sme sa však snažili, aby sa to stalo do 15. marca a mesto tým dostalo 
novú tvár. Môžete teda chystať svoje deti na to, že 15. marca na základe platného VZN 
detský park otvorí, ale závisí to aj od toho, či to počasie dovolí. Osobne som sa bol pozrieť 
ako prebiehajú práce v parku. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne za odpovede. Chcel by som k tomu dodať ešte toľko, že 
koncepciou rozvoja mesta sa intenzívne zaoberá aj komisia rozvoja. K štruktúre len toľko, že 
by sme chceli, aby štruktúra na ktorej teraz pracujeme,  bola platná od 01. apríla.  Ďakujem 
pekne. Faktická poznámka pán Bastrnák? 
T. Bastrnák  – len by som mal teraz takú faktickú poznámku, aby som sa potom nemusel o 
mesiac ohlásiť, že som nedostal odpoveď, že teraz konštatujem, že by som žiadal terajšiu 
štruktúru, práve preto, lebo pre mňa to má význam pri rokovaní rozpočtu a budeme potom 
radi, keď v prvej polovici apríla dostaneme štruktúru platnú od 01. apríla. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne, žiaden problém. Nech sa páči pani poslankyňa Hortai 
v krátkosti.  
É. Hortai  - chcela som reagovať na faktickú poznámku pána prednostu. Podľa mňa tu 
odzneli veľmi vážne informácie, kde sú podľa mňa dosť veľké nedostatky v informáciách. Ja 
to nechám na pána primátora, či mi dá možnosť alebo nie sa k tomu vyjadriť. Ďakujem 
pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, v podstate sme prešli prejednaním 
bodov programu rokovania MZ, aby sme teraz už skutočne vedeli začať pracovať. Pristúpili 
sme k ďalšiemu bodu rokovania, a to Informatívna správa o plnení uznesení. Poprosím pána 
prednostu, aby predniesol daný bod.  
 
 
K bodu číslo 3 - Informatívna správa o plnení uznesení  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu  
 
 
I. Andruskó  – pozmeňujúci návrh  - pri uznesení č. 1375/2009 navrhujem v bode A/ zrušiť 
iba body č. 2 a 3, nie celé uznesenie. 
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/Výsledok hlasovania č. 13/:  
návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva v Komárne ku d ňu 28.02.2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 24/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa k uzn eseniu č. 1375/2009 – 
v bode A/ zruši ť iba body 2 a 3    
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  
k návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 479/2011; 
632/2012; 1388/2013; 1375/2009 – v bode A/ 2 a 3 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 25/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:  
k návrhu na vypustenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne – č. 831/2008; 
675/2012; 727/2012; 1047/2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
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Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 26/2015)  
 
 
K bodu číslo 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu pr ogramového rozpo čtu  
Predkladate ľ: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór mesta  
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  
návrh na uznesenie k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu 
programového viacro čného rozpo čtu mesta Komárno na roky 2015 - 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 27/2015)  
 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek o 15.15 hod. nar iadil 10 minútou prestávku.  
Pokračovanie o 15.40 hod. 
 
 
L. Stubendek  – začíname rokovaním jedného veľkého programového bodu, a to Návrh 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a nezáväzný návrh Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017.  
 
 
K bodu číslo 5 – Návrh Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015 a 
nezáväzný návrh Programového rozpo čtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek  – konečne sme sa dostali k tej príležitosti, že v určitej perióde tohto dňa 
môžeme vyhlásiť, a to dúfam že čím skôr, že Mesto Komárno má schválený rozpočet. Práve 
preto predkladám nasledovný materiál. V úvode by som chcel spomenúť, že sa nejedná len 
o jeden z najdôležitejších bodov rokovania dnešného dňa ale je dôležité to, aby to tvorilo 
dobrý základ nasledovného obdobia a poskytlo, môže poskytnúť respektíve poskytne 
príležitosť na to, aby sa Mesto Komárno mohlo rozvíjať v nasledujúcom období hodné svojho 
mena. Dôležité je to, aby komisie vedeli vhodne a zodpovedne navrhovať, a tým napomohli 
práci MZ. Dôležité je aj to, aby schválením rozpočtu vedeli naše organizácie zodpovedne 
fungovať, nehovoriac o mestskom úrade, ktoré by po schválení rozpočtu vedelo adekvátne 
pracovať. Jedná sa o vyvážený rozpočet, ktorého a dodržanie je základom. Vieme však aj to, 
že prvoradou úlohou nás všetkých je, aby sme dávali pozor na náš majetok, ale aby sme ho 
aj zveľaďovali. Práve preto žiadam teraz pána viceprimátora Keszegha, aby v priebehu 
predloženia návrhu vysvetlil prípravu a filozofiu programového rozpočtu mesta. Následne po 
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ňom žiadam pána prednostu, aby rozvinul jednotlivé časti rozpočtu. V úvode toľko 
a odovzdávam slovo pánovi viceprimátorovi. Nech sa páči. 
B. Keszegh  – ďakujem za slovo pán primátor. Vyjadrím sa k nejakým veciam, ktoré by sme 
chceli dosiahnuť a reagujúc na niektoré veci. Rozpočet bol už s nejakými zmenami 
predložený pred občanov, čo sme zverejnili aj v tlači. Naskytli sme možnosť občanom, aby 
videli akým smerom sa chceme pohnúť, čo považujeme za prioritné, lebo od obyvateľov už 
dávnejšie odznelo, že od vedenia mesta očakávajú riadenie. Riadenie sa môže ukázať aj 
v tom, že máme zverejnený rozpočet. Nakoľko sa jedná o dosť obšírny materiál, preto 
v spojitosti s niektorými témami vysvetlíme svoju filozofiu, že čo všetko by sme chceli 
dosiahnuť. Všetky materiály v tlači značili to, že sa jedná o návrh, ktorý predkladáme na 
prerokovanie. Myslím si, že aj poslanci by chceli meniť len na základe svojho najlepšieho 
úmyslu. My sme chceli len to aby každý videl, že aký je náš návrh, že máme návrh a máme 
konkrétne predstavy reagujúc aj na to, čo hlavný kontrolór sformuloval vo svojom stanovisku, 
že ako budú zapracované tie očakávania, na ktoré bol daný prísľub počas kampane. Práve 
preto by som sformuloval niekoľko myšlienok. Za dôležité by sme považovali, že sme sa 
stanu príjmov snažili naplánovať trocha opatrne, aby nás neskôr nepostihlo nejaké 
prekvapenie. Na to poukazuje aj to, že štát má na základe dane z príjmov naplánovaný tiež 
na stane príjmov nižšie sumy. Dúfajme však v to, že dane budú na základe prognóz 
prichádzať v poriadku, potom by sme v neskoršom termíne mohli trocha viac utrácať 
peniaze. Ešte dôležité je to, že prišli určité návrhy zo strany finančnej komisie a to, aby boli 
vytvorené rezervy, práve pre opatrnosť. My tento návrh podporujeme, aj sme vytvorili 
v určitých položkách rezervy, ale v spojitosti s finančnou komisiou sme sa rozprávali len 
o číslach v niektorých položkách a nie tou aktivitou, ktorá stojí za ňou. Napríklad mestský 
úrad môžeme brať pod jedným číslom, alebo ohodnotiť tak, že sa jedná o určité výkony 
činnosti, ktoré treba so zákona vykonávať. Na mestskom úrade sa jedná zhruba o 130 ľudí, 
napríklad na mestskej polícii okolo 25-30 ľudí, ktoré by sme chceli preložiť tak, že zákona im 
patrí zvýšenie mzdy a svoje náplne práce si musia vykovať v súlade so zákonom. Nejedná 
sa tu len o čísla, lebo napríklad keď niekde uberieme z čísla môže mať niekedy za následok, 
že to bude ohrozovať vykonanie určitých pracovných úloh. Ešte raz zdôrazňujem, že 
mestský úrad zapracoval aj rezervy. Preto keď MZ uzná za vhodné, treba schváliť Aj my by 
sme chceli prevziať opatrnosť finančnej komisie, ale myslíme si, že v určitých prípadoch by 
spôsobila viaznutia už aj práve preto, že rozpočet schvaľujeme takto v strede marca. Chcel 
by som vyzdvihnúť niekoľko položiek, že aká je naša filozofia a predstava, ako by sme sa 
vedeli pohnúť. Chceli sme, aby občania videli, že sme vytvorili položky, a na ktoré priority 
v danom roku bude kladený dôraz. Jedným z takýchto je, menujme ho program centra, ktorý 
má dve dôležité elementy. Jedným je to, že keď občania tohto mesta prejdú pešo po centre, 
alebo si donesú svojich známych z iných miest a krajov, aby sme boli na toto mesto hrdý. 
Veľakrát to závisí aj od maličkostí ako napríklad polámané lavičky, grafity, padajúce omietky, 
kríky, atď.. Samozrejme rekonštrukcia polikliniky je dlhodobejšia úloha, ale už teraz vieme 
vykonať toľko vecí v blízkej budúcnosti, čo môže význačne zlepšiť atmosféru. Myslím si, že 
tí, ktorí sa prechádzali po Klapkovom námestí už dostali spätné avízo, lebo máme odozvy, 
že sa to ľuďom páči a chceli by sme v tomto naďalej pokračovať. Dôležité v tomto je to, že 
máme platnú zmluvu s parkovacím systémom, ktorá v októbri roku 2016 vyprší. S tým chodí 
aj určitá platobná disciplína čo znamená, že príjem mesačne nad 8.200 eur + DHP putuje do 
kasy mesta. Sledujúc príjmy z vlaňajšieho roka, ktoré boli nad 40 tis. by sme boli radi, keby 
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bol tento príjem účelne využitý na obnovu mikroregiónov mesta. Aby aj obyvatelia mesta 
cítili, keď vhodia zaplatia za parkovanie, tak určitú časť z toho bude vedieť mesto využiť na 
takéto účely v centre mesta, ako aj v iných častiach. Lebo dôležité nie je iba centrum, ale aj 
všetky ostatné lokality mesta. Na toto by slúžil aj iný program. Myslím si, že vždy 
rozmýšľame nad veľkými grandióznymi projektmi ako je napríklad pevnosť. Samozrejme aj to 
je potrebné a snívajme o veľkých veciach. Avšak pre bežných obyvateľov mesta život plynie 
pomedzi obytnými domami, kde vodia svoje psíky, deti, vynášajú svoje smeti. Treba k tomu 
však povedať, že pohľad na tieto miesta je zarmucujúci. Musíme však s tým nejakým 
spôsobom začať. Nie je to jednoročná záležitosť, že dáme do poriadku chodníky, 
rozrastajúce sa kríky v pieskoviskách a mohol by som vymenúvať ešte ďalšie. Niekde však 
musíme začať, aby obyvatelia mesta mohli žiť v prostredí hodný európskemu obrazu. Za 
veľmi dôležitý považujeme participačný fond, ktorý by slúžil pre civilných obyvateľov. Má dva 
odkazy. V meste sa objavilo viacej civilných zoskupení, ktorým by sme sa snažili poskytnúť 
pomocnú ruku aspoň zakúpením materiálu, ktoré využijú na renováciu a skrášlenie nášho 
mesta a aby cítili, že sú pre nás dôležití. Myslíme si, že zmeny v meste môžu nastať jedine 
spoločnými silami obyvateľov, nie v okruhu jedného malého zoskupenia. Pri participačnom 
fonde je dôležité uviesť, že slúži aj na utuženie našich odborných komisií. Za uplynulých 
dvanásť rokov viackrát odznelo, aké dôležité sú naše odborné komisie, avšak prijaté návrhy 
neboli vždy na takej úrovni, ktoré by boli pre mesto osožné. Poskytovanie dotácií by bolo 
späté so spoluprácou a odbornou znalosťou komisií a MZ, a tým by sa k tomu mohol každý 
odborne vyjadriť, podali by sa návrhy, o ktorých by v konečnom dôsledku rozhodlo MZ. Mali 
by sme aj iné návrhy, o ktorých ešte budeme hovoriť. Zo strany pána poslanca JUDr. Vargu 
sme dostali návrh, že komisia životného prostredia by sa taktiež rada podieľala na 
spolupráci. Považujeme to za veľmi dobrý návrh a radi by sme v tom aj napomohli. Boli by 
sme veľmi radi, keby do svojej práce zainteresovali aj obyvateľov mesta. Na základe 
spätného ohlasu ktoré sa dúfam aj schváli, im prajem veľa osožných rozhodnutí. Ostané 
podrobnosti by však k tomu uviedol pán Ing. Kóňa. Zdôraznil by som však ešte toľko, že 
v meste Komárno je registrovaných dvetisíc športovcov, ako aj veľmi veľa takých, ktorí svoj 
voľný čas trávia športovaním. Dnes bude reč aj o tom, že by sa zvýšil športový fond ako aj 
kultúrny fond, nakoľko na náš návrh by sa zvýšil z 51 tis. na 60 tis. eur. Znamenalo by to, že 
by sme sto šiestim žiadostiam mohli rozdeliť príslušné finančné prostriedky. Myslíme si, že 
rozvoju mesta prospievajú tie civilné zoskupenia, ktoré svoj voľný čas trávia tým, že 
organizujú také aktivity, ktorým napomáhajú nie len svojmu okoliu ale aj mestu, a tým aj 
hospodárskemu oživeniu celého mesta. Chcel som k tomu dodať len toľko, ďalej by som 
poprosil pána prednostu Ing. Kóňu. 
L. Stubendek  – ďakujem za predloženie materiálu. Naďalej sme ešte v predkladaní 
materiálu nie v diskusii. Následne žiadam pán a prednostu, aby vás oboznámil s materiálom.   
B. Kóňa – som rád, že sa dostávame k prerokovaniu a schvaľovaniu materiálu. V prvom 
rade by som sa chcel poďakovať hlavnému kontrolórovi za túto správu, ktorú predložil, lebo 
je to výborný analytický materiál najmä pre tých, ktorí vnikajú do tejto problematiky. Pre nás 
je však dôležitý ten záver, že predložený rozpočet je zostavená z hľadiska zákonnosti, 
metodickej správnosti, štruktúry správne spĺňa všetky formálne náležitosti. Toto je podstatné. 
Samozrejme tie riziká, ktoré tam vidí hlavný kontrolór sú z veľkej miery opodstatnené. Keď si 
teraz porovnáme aj s dôvodovou správou, ktorú predkladá MsÚ, vo väčšine sa stretávame. 
To znamená, že tie riziká vidíme tak isto. Úrad ich má možno ešte aj viacej a do väčšej 
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podrobnosti, ale v každom prípade ja beriem, že každé riziko musíme skúsiť otočiť na 
príležitosť. To znamená, že všade kde cítime, že môže byť nejaký problém, dáva nám to 
nejakým spôsobom taký pocit, že môžeme z toho vyťažiť viacej a dáva to príležitosť pre 
mesto. Ja tie riziká neberiem nejakým spôsobom tragicky, skôr opačne, lebo fajn že sú tu 
a máme čo riešiť. K samotnému rozpočtu by som na niektoré čísla prechádzal konkrétne 
a určite nemám najmenší záujem niečo prikrášľovať, niečo veľmi kritizovať. Skutočne budem 
úprimný a poviem vám kde vidím aké riziká, alebo kde sa ako na to pozerať, ale samozrejme 
vy si urobíte na to vlastný názor .....  
 
(poverený prednosta položkovite predniesol rozpočet predložený na schválenie) 
 
Návrh úprav Rozpo čtu na rok 2015:  
 
1.  zníženie výdavkov v položke 3.1 MsP    -  10.000,- eur 
2.  zníženie výdavkov v položke 5.2 MsKS    -    5.000,- eur 
3.  zníženie výdavkov v položke 5.6 Comorra Servis  -  10.000,- eur 
4.  zvýženie výdavkov v položke 5.3 Com-Média   +  25.000,- eur 
5.  zníženie výdavkov v položke 4.2 Komunálny odbor -    5.000,- eur 
6.  vytvorenie v rámci položky 4.2 Komunálny odbor  
     - samostatnú podpoložku Eko fond   +   5.000,- eur 
     Celková suma v položke 4.2 Komunálny odbor zostane nezmenená.  
 
(Zoznam investícií - kapitálových výdavkov na roky 2015-2017 rozdaný na MZ) 
 
 
B. Kóňa – z mojej stany k rozpočtu takým úvodom by bolo asi všetko. Samozrejme budem 
počúvať, keď budem vedieť samozrejme veľmi rád odpoviem na otázky. Ďakujem veľmi 
pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem ti pán prednosta za tvoje veľmi konštruktívne a podrobné 
vysvetlenia. Ešte by som požiadal pána viceprimátora, aby tlmočil názory jednotlivých 
komisií.  
B. Keszegh  – rozpočet rokovali komisie viackrát s viacerými hlasovaniami. Ako vidíte 
finančná komisia predložila pozmeňujúce návrhy, ktoré doporučila schváliť. Podobne 
doporučuje schválenie aj Komisia školstva, kultúry. V spojitosti s návrhom a hlasovaním rady 
vidieť, že hlasovanie nebolo jednoznačné ani v komisiách. Ako vidíte bolo veľmi veľa 
variantov. Keby mal niekto záujem a bolo by to asi aj najjednoduchšie, môže nahliadnuť do 
zápisníc jednotlivých komisií, kde si možno pozrieť presné čísla. Ďakujem pekne. 
L. Stubendek  – ďakujem. Pred tým ako otvorím diskusiu by som sa chcel poďakovať 
hlavnému kontrolórovi za vypracované a predložené Odborné stanovisko k návrhu 
programového viacročného rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 – 2017, ako aj 
jednotlivým komisiám za konštruktívny prístup, rade ako i poslancom, ktorých návrhy MsÚ 
zapracoval do predloženého rozpočtu. Osobitne by som sa chcel poďakovať MsÚ za prístup 
a vykonanú prácu. Otváram diskusiu, prosím zahláste sa. Uzatváram možnosť prihlásenia 
sa. Zahlásených je 11 diskutérov. Prosím zahlásených, aby v poradí predniesli svoje 
pripomienky a návrhy k predloženému materiálu. 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

24 
 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. marca 2015 

(prebehla diskusia) 
 
B. Keszegh  – ..... chcel by som predloži ť pozmeňujúci návrh s nejakými zmenami, 
o ktorom by som žiadal da ť aj hlasova ť. Chcel by som predložiť celý rozpočet 
s upresnením položiek v zozname kapitálových výdavkov, ktoré uviedol aj pán Kóňa. ..... 
Moje návrhy by zneli nasledovne: výmena okien a dverí Kultúrny dom Kava - 5.500,- eur; 
rekonštrukcia elektrických obvodov, rekonštrukcia chodníka Nová Stráž - projekt (podnet 
pána poslanca Rajka) - 2.500,- eur; iniciatíva obyvateľov Ďulovho Dvora - 3.000,-  eur; 
petícia Hadovce (podnet pána poslanca Bendeho) - 3.000,-  eur; vybudovanie klientského 
centra, vybudovanie nových parkovacích miest s konkrétnymi návrhmi ..... (návrh obdržali 
poslanci). 
I. Andruskó  – ..... budem ma ť konkrétne návrhy . Prosím zvýšenie - Výnosov dane 
z príjmov FO z 8 mil. eur na 8,2 mil. eur, v bežných výdavkoch 600 – 5.1 – športový fond –
250 tis. eur + 10 tis. eur, t.j. 260 tis. eur; 5.3 – Com-Média – 100 tis. eur + 50 tis. eur, t.j. 150 
tis. eur; 6.7 – miesto STÚ Trnava navrhujem Univerzitu J. Selyeho – 10 tis. eur; pri 
rozpočtových organizáciách 6.1 – ZUŠ – žiadam navýšenie z 500 tis. eur + 10 tis. eur, t.j. 
510 tis. eur a v kapitálových výdavkoch – na obnovu majetku – rekonštrukcie – je ešte 120 
tis. eur, ale v tejto sekcii môžu podať návrh poslanci. Táto suma sa teda môže zmeniť, keď 
bude mať niekto nejaký návrh. O týchto návrhoch žiadam hlasova ť zvláš ť. Ďakujem 
pekne.  
B. Szabó  – ..... prosím uvies ť do zápisnice, že žiadam pána primátora, aby rokova nia 
komisií boli zabezpe čené po technickej, tak aj obsahovej stránke, ako aj  vhodne 
pripravenými a predloženými materiálmi. Druhá vec je tá, že treba koordinovať aj 
zasadnutia komisií... Môj pozme ňujúci návrh by znel takto . Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne schvaľuje A/ vypracovanie obsahovej náplne rozpočtových položiek: 4.2 súvislá 
ucelená opravu MK, 4.2 obnova a údržba centra mesta, 4.6 obnova mikroregiónu (sídlisk), 
8.3 obnova majetku – rekonštrukcie. Sumu som neuviedol práve preto, lebo sa môže meniť, 
avšak položky nie. B/ žiada primátora Mesta Komárno postupovať v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, termín nasledovné zasadnutie. Ďakujem pekne. 
É. Hortai  – ..... mala by som dopl ňujúci návrh a žiadam doplni ť aj do uznesenia . V bode 
C/ tohto uznesenia doplniť ešte 5 bodov (2-6), ktoré uviedol aj hlavný kontrolór. Jedná sa 
o nasledovné body: 2. vypracovať konkrétny návrh správy majetku mesta v správe MsÚ 
Komárno, v správe príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj majetku mesta 
v prenájme u mestských podnikov, 3. vypracovať: a) informatívnu správu o realizovaní 
Koncepcie rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky za spolupráce správcov 
energetických zariadení a bytových fondov informáciu do mestského zastupiteľstva, b) 
vypracovať návrh na zníženie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody 
základných škôl, materských škôl, 4. vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých 
finančných operácií dôsledne v súlade s platnou právnou úpravou, 5. vykonať odstránenie 
všetkých nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov mesta Komárno podľa návrhu ústrednej inventarizačnej komisie, 6. zosúladiť 
tvorbu a použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv s platnou právnou úpravou .... O svojom 
návrhu by som žiadala da ť hlasova ť. 
T. Varga  – ..... ako vidím znova by sme radi usporili na mestskej polícii, ktorá dbá o verejný 
poriadok mesta... Mal by som pozme ňujúci návrh. Navrhujem zrušiť rezervu vo výške 60 
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tis. eur a v položke bežné výdavky 3. Bezpečnosť – bod 3.1 ponechať MsÚ navrhovanú 
sumu vo výške 621.940 eur. O svojom návrhu by som žiadal da ť hlasova ť. Mal by som 
ešte jeden návrh, o ktorom by som žiadal da ť hlasova ť. V kapitálových výdavkoch by 
som žiadal hlasovať len o bodoch 1-6, o bodoch 7-13 by sme hlasovali po zosúladení 
s ostatnými poslancami. O tomto by som žiadal dať hlasovať. Ďakujem. 
O. Gajdáč – ..... môj pozme ňujúci návrh znie takto. V kapitole 600 bežné výdavky – 7.3 
Zariadenie pre seniorov – 70 tis. eur návrh mesta zvýšiť o 30 tis. eur na úkor podielových 
daní, keď to bude schválené, čo je návrh na zvýšenie 200 tis. eur. Toto je môj návrh.  
Z. Benyó  – ..... budem ma ť poslanecký návrh. V tom prípade, keď návrh neprejde, mám 
nachystaný pozmeňujúci návrh. Nechcel by som, aby sme o tom otvorili vášnivú diskusiu. 
Chcel by som však, aby sme k tomu povedali svoj názor k môjmu návrhu. Citujem: Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne znižuje mesačné odmeny poslancov o 20%, termín od 
právoplatnosti uznesenia. Samozrejme preveril som si to aj na finančnom oddelení 
mestského úradu. Úspora na tento rok vrátane započítania všetkých poslancov by bola 
v celkovej hodnote 15.700 eur. Túto nasporenú sumu by som chcel preložiť do bodu 4.2. 
Prečítal by som aj uznesenie v presnom znení: Pozmeňujúci návrh k návrhu MsÚ aj FK. 
V kapitole bežných výdavkov bod 1.3 – Poslanci a aktivita znížiť o 15.700 eur a súčasne 
v bode 4.2 – Komunálny odbor zvýšiť o 15.700 eur s tým návrhom, že tieto financie by sa 
mohli využiť na opravu miestnych komunikácií vrátane chodníkov. Môj tretí pozmeňujúci 
návrh k návrhu FK je, v bode 7.2 zrušiť rezervu 50 tis. eur, čiže sa vrátiť na pôvodných 
345 650 eur. O týmto návrhoch žiadam da ť hlasova ť. Ďakujem.  
T. Varga  – ..... keď prejde návrh poslaneckého kolegu Benyóa, tak by so m žiadal da ť 
hlasova ť o mojom . Chcel by som doplniť uznesenie bodom B/ žiada primátora, aby v rámci 
týchto úsporných opatrení odvolal druhého zástupcu primátora. Ďakujem. 
F. Rajko  – ..... budem ma ť poslanecký návrh.  Žiadam o prefinancovanie kultúrno – 
športového dňa v mestskej časti Nová Stráž a riaditeľke MsKS zo sumy 230 tis. eur určenej 
na dotáciu organizačne a finančne zabezpečiť podujatie vo výške 3 tis. eur. (o návrhu sa 
nehlasovalo – pán poslanec stiahol svoj návrh nako ľko dostal prís ľub, že 3 tis. eur na 
rekonštrukciu chodníka sa zabezpe čí z navýšených kapitálových výdavkov, a návrh na 
kultúru bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí). 
O. Gajdáč – ..... je to však skutočne špecifická situácia.  Je to o tom, čo pán Bende hovoril, 
že tento materiál neprišiel do zastupiteľstva tak ako mal, ale myslím si  tiež, že to nie je 
neriešiteľné. Tak ako to pán hlavný kontrolór povedal, tak sa s tým stotožňujem. Je tam 
návrh FK, ktorý prišiel do rady, ale rada nehlasovala, lebo len posunula materiál do 
zastupiteľstva. Rada sa nevyjadrila, že áno alebo nie. Pokiaľ je to tak, že rada neprijala, ale 
to je rozdiel, že nezaujala stanovisko alebo zrušila tento pozmeňujúci návrh. Lebo ak ho 
zrušila, tak ten pozmeňujúci návrh, tá alternatíva sem vôbec nemala prísť. Ak nezaujala 
stanovisko, tak v tom prípade platí tá alternatíva, ktorú hovoril hlavný kontrolór. Potom by 
sme mali najprv hlasova ť o Alternatíve A. Pozme ňujúce návrhy sú aj na Alternatívu A. 
Ak neprejde hlasujeme na Alternatívu B a potom sú p ozmeňujúce návrhy na túto 
alternatívu. Ja navrhujem toto riešenie,  ja iné už nevidím. Ďakujem.   
 
Pán primátor o 20.19 hod. nariadil technickú prestá vku. 
Pokračovanie o 20.45 hod.  
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/Výsledok hlasovania č. 18/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdá ča – Veria A (návrh FK)  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 13 
Proti: 3  
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý 
 
L. Stubendek  – ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrh v poradí, ako odzneli.  
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  
pozmeňujúci návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha 1  - Veria B s úpravami 
(návrh úprav Rozpo čtu na rok 2015) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 12 
Proti: 3 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:  
pozmeňujúci návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha 2  – kapitálové výdavky  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 1 – v ýnos dane z príjmov FO – 
– rozpo čet zvýši ť o 200 tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 13 
Proti: 4 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
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/Výsledok hlasovania č. 22/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 2 – š portový fond – rozpo čet 
zvýši ť o 10 tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 23/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 3 – C om-Média – rozpo čet 
zvýši ť o zvýši ť o 50 tis. eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 13 
Proti: 8 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 4 – U niverzita J. Selyeho – 10 
tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 14 
Proti: 3 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 25  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 5 – Z UŠ – rozpo čet zvýši ť 
o 10 tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
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/Výsledok hlasovania č. 26/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Bélu Szabóa – vyprac ovanie obsahovej náplne 
rozpo čtových položiek  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Éva Hortai – v bo de C/ tohto uznesenia 
doplni ť ešte 5 bodov   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu – zruš iť rezervu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Ondreja Gajdá ča – zariadenie pre seniorov – 
rozpo čet zvýši ť o 30 tis. eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
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/Výsledok hlasovania č. 30/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa 7 – k apitálové výdavky – 
rezerva – plus 90 tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca MUDr. Zoltána Benyó 1 – z níženie odmeny 
poslancov o 20% - 15 700 eur 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 6 
Proti: 3 
Zdržal sa: 11 
Nehlasoval: 4 
návrh nie je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
pozmeňujúci návrh pána poslanca MUDr. Zoltána Benyó 3 – v  bode 7.2 zruši ť rezervu 
50 tis. eur  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/:  
návrh na uznesenie k návrhu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015 a 
nezáväznému návrhu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017 s 
prijatými pozme ňujúcimi návrhmi poslancov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 39/2015)  
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Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 12. marca 2015 

Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 21.30 hod . poďakoval prítomným za účasť, 
a prerušil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s tým, že pokra čovanie 
zasadnutia MZ sa bude kona ť v utorok 17.03.2015 o 13:00 hodine.  
 
 
V Komárne, 12. marec 2015  
 
 
 
..................................................................    ................................................................. 

   Ing. Bohumír  Kó ňa                      Ing. László Stubendek 
poverený prednosta MsÚ           primátor mesta 

 
 
 

Overovatelia 
 
 
 

Mgr. I. Andruskó          ................................................................. 
 
 

MUDr. Zoltán Benyó   ................................................................... 
 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou 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 r okovania je podrobne 
zachytený na zvukovom zázname, ktorý je prístupný n a sekretariáte zástupcov 
primátora na Mestskom úrade v Komárne.  


