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Naše číslo: 48600/49443/OOP-ZP2/2011                          Komárno, 08. 06. 2011 
 

ZÁPISNICA  
Z 10.(MIMORIADNEHO) ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 8.JÚNA  2011 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

10. (mimoriadneho) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 
 

MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
 
Počet poslancov pri zahájení rokovania bolo: 19. 
 
Neprítomní - ospravedlnení:     - Mgr. Juraj Bača,  

- MUDr. Zoltán Benyó (prišiel o 13.20 hodine), 
- Ing. Gabriel Dékány, 
- Mgr. Ondrej Gajdáč, (prišiel o 15.40 hodine), 
- Ing. Béla Szabó (PN), 
- MUDr. Peter Tóth.  

         
 
 
Ďalší prítomní:  -    Ing. Štefan Pásztor, poverený prednosta MsÚ, 

- vedúci odborov MsÚ,   
- prizvaní zástupcovia tlače, 
- prizvaní vedúci mestských organizácií. 

 
Zapisovate ľka zápisnice:      Anna Szabóová. 
 

 
 

 Primátor mesta MUDr. Anton Marek predložil program zasadnutia. 
 
 
K bodu číslo 1 Návrh na ur čenie overovate ľov  
 
Overovatelia:    Ing. Imrich Dubány, 
     Ing. László Gyırfy. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :18   
overovatelia    Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :1 
Prítomní :19 

Návrh je schválený 
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Zmeny k programu 
 
Anton Marek – doplnil program zasadnutia o:  
- Návrh na schválenie Zásad pre zriadenie a činnosť Komisie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne na otvorenie prihlášok uchádzačov vo výberovom konaní na schválenie zástupcov 
mesta Komárno do štatutárnych orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta; 
Návrh na zriadenie komisie na otvorenie prihlášok vo výberovom konaní na funkciu konateľa 
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a na schválenie predsedu a ďalších členov komisie, 
- Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárno na základe zákona č. 154/2011 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest. 
 
 
Imre Andruskó - zaradiť do programu „ Interpelácie a otázky poslancov“ ako 2. bod programu 
zasadnutia. 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky poslancov 
3. Návrh na zloženie výberovej komisie na miesto riaditeľa zariadenia seniorov v Komárne 
4. Návrh na schválenie Zásad pre zriadenie a činnosť Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Komárne na otvorenie prihlášok uchádzačov vo výberovom konaní na schválenie 
zástupcov mesta Komárno do štatutárnych orgánov obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta; Návrh na zriadenie komisie na otvorenie prihlášok vo 
výberovom konaní na funkciu konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a na 
schválenie predsedu a ďalších členov komisie 

5. Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárno nazáklade zákona č. 154/2011 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest 

6. Návrh krízového plánu fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR, s.r.o. 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :18   
celý program    Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 

Návrh je schválený 
 
 
K bodu číslo 2 Interpelácie a otázky poslancov 
 
Imre Andruskó: 
– zápisnice so zasadnutí zastupiteľstiev sú neúplné. Nie sú tam vymenované  

interpelácie, otázky a ani pripomienky poslancov ktoré tu odznejú  a preto žiada pána 
primátora, aby zápisnice obsahovali aspoň základné informácie, tak, ako aj po minulé roky, 

– žiada pána primátora, aby na oficiálnej webovej stránke mesta zverejnili aj tú tlačovú 
správu, ktorú pripraví frakcia strany MOST-HÍD zakaždým, keď je zasadnutie 
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zastupiteľstva, za tlačovou správou pána primátora, aby ľudia mohli rozlíšiť tieto názory 
a rozhodnúť sa, ktorý  z nich je oprávnený. 

 
K bodu číslo 3 Návrh na zloženie výberovej komisie na miest o riadite ľa zariadenia 
seniorov v Komárne 
 
Imre Andruskó  – navrhuje za člena komisie Mgr. Štefana Bendeho 
László Gy ırfy  – navrhuje za člena komisie JUDr. Máriu Kanthovú 
Vojtech Novák  – navrhuje za člena komisie PaedDr. Štefana Bendeho  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :20   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :20 

Návrh  je schválený 
 
K bodu č. 4 Návrh na schválenie Zásad pre zriadenie a činnos ť Komisie Mestského 
zastupite ľstva v Komárne na otvorenie prihlášok uchádza čov vo výberovom konaní na 
schválenie zástupcov mesta Komárno do štatutárnych orgánov obchodných spolo čností 
s majetkovou ú časťou mesta 
 
László Gy ırfy, pozme ňujúci návrh –bod č. 8, § 4 Činnosť komisie v Návrhu Zásad pre 
zriadenie a činnosť komisie Mestského zastupiteľstva v Komárne na otvorenie prihlášok 
uchádzačov vo výberovom konaní na schválenie zástupcov mesta Komárno do štatutárnych 
orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, zmeniť nasledovne: „Po 
skon čení zasadnutia komisie sa prihlášky uchádza čov uložia do pôvodnej obálky, spolu 
so zápisnicou zo zasadnutia komisie sa odovzdajú pr imátorovi pre ďalšie spracovanie.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :6 
PN - L. Gyırfy    Proti  :5 
     Zdržal sa :8 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :20 
 
Návrh nie je schválený  
 
 
/Výsledok hlasovania č.5/:  Za  :18 
pôvodný návrh    Proti  :1 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :20 
 
Návrh je schválený 
 
K bodu č. 4 Návrh na zriadenie Komisie na otvorenie prihláš ok vo výberovom konaní na 
funkciu konate ľa spolo čnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a na schválenie preds edu 
a ďalších členov 
 
Imre Andruskó  – navrhuje za predsedníčku komisie JUDr. Évu Hortai a za člena komisie 
PaedDr. Ágnesu Héder 
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László Gy ırfy  – navrhuje za člena komisie JUDr. Máriu Kanthovú a Ing. Gabriela Dékánya 
Vojtech Novák  – navrhuje za člena komisie MUDr. Zoltána Benyóa a Mgr. Štefana Zábojníka 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  Za  :18 
     Proti  :0 
     Zdržal sa :1 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :20 
 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 5 Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárn a na základe zákona č. 
154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 
 
Imre Andruskó – doplnil predkladateľa JUDr. Nováka, že v tom prípade, ak zastupiteľstvo 
neschváli ani jednu alternatívu predloženého návrhu na uznesenie, pánovi primátorovi bude 
prislúchať plat podľa zákona. 
 
László Gy ırfy – upraviť alternatívu č. 2 uznesenia o 767 Eur, čo by  znamenalo 2.990-eurový 
plat pre pána primátora. 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :6 
alternatíva č. 2 – PN L. Gyırfy Proti  :0 
     Zdržal sa :14 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :20 
Návrh nie je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  Za  :6 
alternatíva č. 1   Proti  :0 
     Zdržal sa :14 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :20 
Návrh nie je schválený 
 
K bodu č. 6 Návrh krízového plánu fungovania hospodárenia s polo čnosti VIATOR, s.r.o. 
 
Konštantín Gli č, pozmeňujúci návrh: 

1. Správa kúpaliska, Hotela Panoráma a campingu prejde do správy firmy CALOR, s.r.o., 
ktorá bude tieto zariadenia prevádzkovať.  

2. Teplárenské zariadenie spravované firmou Calor, s.r.o. sa dajú do dlhodobej správy 
firme COM-therm, spol. s r.o. za nájomné vo výške určenej znaleckým posudkom. Dlh 
spoločnosti VIATOR, s.r.o. bude splácaný z tohto nájomného. Zvolí sa nová trojčlenná 
dozorná rada firmy CALOR, s.r.o., ktorej členmi budú: jeden zástupca firmy KOMVaK, 
a.s., jeden zástupca firmy COM-therm, spol. s r.o. a jeden nezávislý poslanec MZ. Firma 
CALOR, s.r.o. sa po konsolidácii prebuduje na akciovú spoločnosť, v ktorej obchodný 
podiel budú mať firmy KOMVaK, a.s., COM-therm, spol. s r.o. a mesto Komárno (resp. 
bude zastúpenie týchto firiem v orgánoch tejto spoločnosti). Mesto ostane väčšinovým 
vlastníkom spoločnosti VIATOR, s.r.o.. 

3. Navrhujem zvolať rokovanie zástupcov mesta s firmou COM-therm, spol. s r.o. 
a KOMVaK, a.s.. 
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/Výsledok hlasovania č. 9/:  Za  :1 
PN K. Glič    Proti  :6 
     Zdržal sa :14 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :21 
Návrh nie je schválený 
  
/Výsledok hlasovania č. 10/:  Za  :20 
pôvodný návrh   Proti  :0 
     Zdržal sa :1 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
 
 
Primátor mesta MUDr. Anton Marek sa každému poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
 poverený prednosta MsÚ                primátor mesta 

 
Overovatelia 

 
 

.................................. 
Ing. Imrich Dubány 

 
 
 

................................ 
Ing. László Gyırfy 

 
 
Zapísala: Anna Szabóová 
 
 
 
 
Poznámka: Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme, zvukový záznam je prístupný na 
sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom úrade v Komárne. 
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Ing. Imrich Dubány, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 08. júna 2011 nepodpísal zápisnicu z toho dôvodu, že nie je vyhotovená 
v súlade s interpeláciou poslankyne  Éva Hortai zo dňa 26. mája 2011, kedy žiadala zabezpečiť, 
aby bola  vyhotovená a predložená na overenie presná zápisnica, s presným (neskráteným) 
obsahom rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
 
Ing. László Gyırfy, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 08. júna 2011 nepodpísal zápisnicu z toho dôvodu, že neobsahuje všetky 
odôvodnenia, informácie, návrhy, pripomienky, ktoré odzneli na zasadnutí.  
 


