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Naše číslo: 45967/48361/OOP-ZP2/2011                          Komárno, 26. 05. 2011 
 

ZÁPISNICA  
Z 8. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 26.MÁJA  2011 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

8. 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: 22. 
 
Neprítomní - ospravedlnení:      - JUDr. Mária Kanthová, 
           - Ing. Gabriel Dékány, 
           - Mgr. Juraj Bača. 
 
 
Ďalší prítomní:  -    Ing. Štefan Pásztor, poverený prednosta MsÚ, 

- vedúci odborov MsÚ,   
- hlavný kontrolór, 
- 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:    JUDr. Éva Hortai, 
     Ing. László Gyırfy. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :21   
overovatelia    Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
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Zmeny k programu 
 
Imre Andruskó žiada rozšíriť 1. bod programu zasadnutia  Interpelácie  o  otázky poslancov. 
Celý názov bodu programu by bol: „Interpelácie a otázky poslancov.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh  je schválený 
 
 
Béla Keszegh žiada doplniť program zasadnutia MZ o bod: „Prediskutovanie aktuálnych otázok 
a problémov spoločnosti Viator, s.r.o. ako 25. bod programu.” 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky poslancov 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno 
5. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného 

zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
6. Správa o kontrole činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2010 
8. Hodnotenie výsledku hospodárenia Domov dôchodcov Komárno za rok 2010 
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2010 
10. Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2010 
11. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2010 
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 

2010 
13. Návrh rozpočtu Zariadenia seniorov (DD) Komárno za roky 2011-2013 
14. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2011-2013 
15. Návrhy rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2011-2013 
16. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

na rok 2011 a 2012 
17. Žiadosť základnej školy Komenského č. 3 Komárno o riešenie havarijnej situácie 
18. Žiadosť základnej školy Komenského č. 3 Komárno o úprave rozpočtu na rok 2011 
19. Návrh na zmenu rozpočtu základnej školy Ul. pohraničná 9 Komárno na rok 2011 
20. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2011 
21. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
22. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
  
____________________________________________________________________________________________ 

  
 

3 

23. Žiadosti a návrhy vo veci školstva, kultúry a športu  
24. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
25. Prediskutovanie aktuálnych otázok a problémov spoločnosti Viator, s.r.o. 
26. Rôzne 
27. Záver 

 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :22   
celý program    Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
 
 
K bodu číslo 3 Kontrola plnenia uznesení  
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  Za  :18   
     Proti  :0 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :1 
Prítomní :22 

Návrh  je schválený 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/: nehlasovalo sa, omylom spustené hlasovacie 

zariadenie. 
 
 
 
K bodu číslo 4 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociál neho rozvoja mesta 
Komárno 
 
Imre Andruskó -  procedurálny návrh k návrhu na uznesenie: hlasovať bez časti B/. 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :12   
     Proti  :0 

Zdržal sa :10 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
 
K bodu číslo 5 Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu, zriad enej 
pod ľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  Za  :22   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
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K bodu číslo 6 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  Za  :21   
     Proti  :0 

Zdržal sa :1 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 7 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a škol ských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2010 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  Za  :19   
ZŠ s VJM, Ul. Eötvösa  Proti  :0 
        Zdržal sa :1 

Nehlasoval :2 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  Za  :20 
ZŠ, Ul. Komenského   Proti  :0 
     Zdržal sa :0 

Nehlasoval :2 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  Za  :21 
ZŠ s VJM Móra Jókaiho  Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania š. 13/:  Za  :13 
ZŠ, Ul. pohraničná   Proti  :0 
     Zdržal sa :6 
     Nehlasoval :3 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  Za   :21 
ZŠ s VJM, Ul. práce   Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :1 

Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  Za  :21 
ZŠ, Ul. rozmarínová   Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :22 
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Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/:  Za  :19 
ZUŠ     Proti  :0  
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
K bodu číslo 8 Hodnotenie výsledku hospodárenia Domov dôcho dcov Komárno za rok 
2010 
 
Jenı Nagy žiada hlasovať o návrhu na uznesenie bez bodu č. 2 . 
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  Za  :21 
bez 2. bodu návrhu uznesenia Proti  :0 
     Zdržal sa  :1 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 9 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského k ultúrneho strediska  za 
rok 2010 
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  Za  :20 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :2 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
K bodu číslo 10 Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SE RVIS za rok 2010 
 
Béla Keszegh, pozme ňujúci návrh – žiada doplniť návrh na uznesenie v časti  B/ o bod č. 3 
nasledovne: „ Mestské zastupiteľstvo  v Komárne   ukladá    riaditeľovi    COMORRA SERVIS  
pripraviť podrobný výkaz pre komisiu športu, kultúry a školstva o zozname služieb a benefitov  
každého druhu a o ich finančných  väzbách podľa športových klubov.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  Za  :14 
PN Béla Keszegh   Proti  :0 
   Zdržal sa :5 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:  Za  :14 
celé uznesenie    Proti  :0 

Zdržal sa :8 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh je schválený 
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K bodu č. 11 Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno  za rok 2010 
 
Hlasovalo sa o návrhu uznesenia hlavného kontrolóra mesta Komárno k výročnej správe  
a záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2010 s nasledovnými doplnkami(vyznačené hrubo): 
 
- časť A/ bod č. 1 Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno  podľa § 10 ods. 3, 
písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
- časť B/ bod č. 1 Záverečný účet a výsledok hospodárenia mesta Komárno za rok 2010 bez 
výhrad, 
 
- časť B/ bod č. 2 Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno pod ľa § 10. ods. 3, 
písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods. 6, 
  
- časť B/  bod č. 7, písmeno a) Vypracovať dlhodobú koncepciu financovania originálnych aj 
prenesených kompetencií školstva v meste Komárno s dôrazom na systémové financovanie 
škôl, vrátane ZŠ Pohraničná. 
 
/Výsledok hlasovania č. 21/:  Za  :21 
     Proti  :0 
     Zdržal sa  :1 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
 
 
Jenı Nagy predložil návrh na uznesenie Rady pri MZ v Komárne ku   kontrolnej   činnosti   
hlavného kontrolóra mesta Komárno:  „Mestské zastupiteľstvo v Komárne, žiada hlavného 
kontrolóra mesta Komárno vykonať kontrolu realizácie nákupu technologického zariadenia (dňa 
22. 12. 2010) na čerpanie termálnej vody z geotermálneho vrtu M-2 zaúčtované v účtovníctve 
mesta v celkovej hodnote 85.680 EUR.” 
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:  Za  :13 
     Proti  :0 
     Zdržal sa :8 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
 
Béla Keszegh predložil návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne ukladá 
Mestskému úradu v Komárne prípravu správy, v ktorej načrtne také možné kroky zo strany 
predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré boli z hospodárskeho alebo právneho hľadiska 
nevhodné a mesto a jeho vedenie zámerne nútili do nevýhodnej pozície. Termín: do 30. júna 
2011.” 
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/Výsledok hlasovania č. 23/:  Za  :13 
     Proti  :1 
   Zdržal sa :8 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
K bodu č. 12 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záver ečnému ú čtu mesta 
Komárno za rok 2010 
 
Návrh na uznesenie hlavného kontrolóra mesta Komárno k záverečnému účtu mesta Komárno 
za rok 2010 bol schválený  pri 11. bode programu zasadnutia Hodnotenie výsledku 
hospodárenia mesta Komárno za rok 2010. 
 
K bodu č. 13 Návrh rozpo čtu zariadenia Seniorov (DD) Komárno na roky 2011-20 13 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:  Za  :22 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 14 Návrh rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 
 2011-2013 
 
/Výsledok hlasovania č. 25/:  Za  :22 
   Proti  :0  
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 15 Návrh rozpo čtu COMORRA SERVIS na roky 2011-2013 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:  Za  :21 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :1 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
 
K bodu číslo 16 Návrh rozpo čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno na rok 2011-2012 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  Za  :22 
ZŠ s VJM, Ul. Eötvösa  Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený 
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/Výsledok hlasovania č. 28/:  Za  :22 
ZŠ, Ul. Komenského    Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovanie č. 29/:  Za  :22 
ZŠ s VJM Móra Jókaiho  Proti  :0 
   Zdržal  :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:  Za  :9 
ZŠ, Ul. pohraničná   Proti  :0 
   Zdržal sa :12 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
 
Návrh nie je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  Za  :21 
ZŠ s VJM, Ul. práce   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  Za  :21 
ZŠ, Ul. rozmarínová   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
/Výsledok hlasovania č. 33/:  Za  :19 
ZUŠ   Proti  :0 
   Zdržal sa :1 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 17 Žiados ť Základnej školy Komenského č. 3, Komárno o riešenie havarijnej 
situácie 
 
Imre Andruskó žiada upraviť návrh na uznesenie bez časti A/. 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/:  Za  :20 
bez časti A/     Proti  :0 
   Zdržal sa :1 
   Nehlasoval :0 
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   Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
 
K bodu číslo 18 Žiados ť  základnej školy Komenského č. 3 Komárno o úpravu rozpo čtu 
na rok 2011 
 
Béla Szabó žiada doplniť slovo „ navýšenie“  v  návrhu na uznesenie v časti A/ nasledovne: 
 „ Mestské zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy Komárno, 
Komenského ul. č. 3 na rok 2011 navýšenie  o finančné prostriedky na strane príjmov a 
výdavkov vo výške 36.100,- eur z dôvodu čerpania dotácie z Európskeho sociálneho fondu na 
projekt „Moderná základná škola v systéme vzdelávania“. 
 
/Výsledok hlasovania č. 35/  Za  :21 
Béla Szabó - doplnenie   Proti  :0 
     Zdržal sa :0 

Nehlasoval :0 
     Prítomní :21 
Návrh je schválený  
 
K bodu číslo 19 Návrh na zmenu rozpo čtu Základnej školy na Ul. pohrani čnej 9, Komárno 
na rok 2011 
 
Z dôvodu, že je potrebné predložený návrh na uznesenie upraviť, zo strany predkladateľa, 
k tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia pred záverom zasadnutia. 
 
K bodu číslo 20 Rozpo čtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno 
 
Ing. Nagy Jenı, predkladateľ, stiahol tento materiál z rokovania, nakoľko je potrebné ho  
prepracovať a spresniť. 
 
K bodu číslo 21 Žiadosti a návrhy k sociálnym veciam 
 
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie – ZO telesne postihnutých 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  Za  :18 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :21 
Návrh je schválený 
 
 
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie – ZO rodičov detí telesne postihnutých 
/Výsledok hlasovania č. 37/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
APOLLON Nová Stráž 
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/Výsledok hlasovania č. 38/:  Za  :18 
     Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :4 
     Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
K bodu číslo 22 Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
Žiadosť o prenájom bytu v DOS – Vendelín Erıs 
/Výsledok hlasovania č. 39/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal  :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
Žiadosť o prenájom bytu DOS – Silvia Burdová 
/Výsledok hlasovania č. 40/:  Za  :18 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :1 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Žiadosť o prenájom bytu – Jozef Varga 
/Výsledok hlasovania č. 41/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
Žiadosť o prechod nájmu bytu – Monika Knyázsiková 
/Výsledok hlasovania č. 42/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods. 6 VZN č. 19/2003 
/Výsledok hlasovania č. 43/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :3 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
K bodu číslo 23 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kult úry a športu 
 
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť – schválenie 
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/Výsledok hlasovania č. 44/:  Za  :21 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť – neschválenie 
/Výsledok hlasovania č. 45/:  Za  :21 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený  
 
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančnej dotácie na celoročnú aktivitu športových klubov na 
rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 
/Výsledok hlasovania č. 46/:  Za  :21 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančnej dotácie na celoročnú aktivitu športových klubov na 
rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 
/Výsledok hlasovania č. 47/:  Za  :21 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
 
Návrh komisie na uznesenie k vyhodnoteniu podujatia 20. ročníka Komárňanských dní 
a prípravy nasledovných ročníkov tohto podujatia 
/Výsledok hlasovania č. 48/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :2 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
 
Návrh komisie na elektronizáciu podávania žiadostí z kultúrneho a športového fondu 
Mesta Komárno 
 
Éva Hortai, pozme ňujúci návrh  - návrh na uznesenie, časť A/ bod 2. upraviť nasledovne: 
„návrh komisie na úpravu  zmenu  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 6/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
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záväzného nariadenia č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov 
z účelového fondu rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších 
predpisov, do 31.10. 2011,“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 49/:  Za  :18 
PN Éva Hortai   Proti  :0 
   Zdržal sa :3 
   Nehlasoval :1  
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Žiadosť o spolufinancovanie projektu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Béla Szabó, pozme ňujúci návrh  – žiada návrh na uznesenie doplniť nasledovne: „Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje spolufinancovanie projektu Základnej školy s vyučovacím  
jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno v rámci operačného programu Vzdelávanie,  
výzvy Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy vo výške 15 000 eur 
z rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2012, čo prestavuje 5% celkových nákladov projektu.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 50/:  Za  :22 
PN Béla Szabó   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 

Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
Návrh je schválený 
 
Žiadosť o spolufinancovanie projektu Základná škola Ul. pohraničnej 9, Komárno 
 
Béla Szabó, pozme ňujúci návrh  -  žiada návrh na uznesenie doplniť nasledovne: „ Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje spolufinancovanie projektu Základnej školy Ul. pohraničná 
9, Komárno v rámci operačného programu Vzdelávanie, výzvy Inovovanie obsahu a metóda 
vzdelávania pre základné školy vo výške 12 500 eur z rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2012, 
čo predstavuje 5% celkových nákladov projektu.“ 
 
 /Výsledok hlasovania č. 51/:  Za  :21 
PN Béla Szabó   Proti  :0 
   Zdržal sa :1 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :22 
 
K bodu číslo 19 Návrh na zmenu rozpo čtu Základnej školy na Ul. pohrani čnej 9, Komárno 
na rok 2011 
 
Jenı Nagy, predkladate ľ – predložil návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
schvaľuje pridelenie účelového bežného transferu pre Základnú školu, Ul. pohraničná 9, 
Komárno na spolufinancovanie projektu „Nástrahy 21. storočia“ v oblasti prevencie kriminality 
vo výške 2.029 eur z programu č. 6 položka 641 bežný transfer, kód zdroja 41.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 52/:  Za  :20 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
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   Nehlasoval :2 
   Prítomní :22 
 
Návrh je schválený 
 
Konštantín Gli č o 22.06 hodine navrhol aby vzhľadom na neskorú hodinu ukončili toto 
zasadnutie a ostatné body programu tohto zasadnutia prerokovali budúci týždeň. 
 
Éva Hortai - návrh na uznesenie k ukončeniu 8. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 26. 
mája 2011: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje ukončenie rokovania 8. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstvo v Komárne; B/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta 
Komárno aby zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne na neprerokované body 
tohto zasadnutia na pondelok, t.j. 30. mája 2011.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 53/:  Za  :17 
návrh E. Hortai   Proti  :2 
   Zdržal sa :2 
   Nehlasoval :1 
   Prítomní :22 
 
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 

 
 

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

 
 
 

................................ 
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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JUDr. Éva Hortai, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 26. mája 2011 nepodpísala zápisnicu z toho dôvodu, že nie je vyhotovená 
v súlade s jej interpeláciou 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 26. mája 2011 nepodpísal zápisnicu z toho dôvodu, že neobsahuje všetky 
odôvodnenia, informácie, návrhy, pripomienky, ktoré odzneli na zasadnutí.  
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