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1192/2017 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Mgr. György Batta, 
-       Ing. Zoltán Bujna.  

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1193/2017 
uznesenie  

k poslaneckému návrhu pána Dávida Kovácsa  
k bodu programu, Dohoda spolo čnosti KOMVaK a.s. s firmou HASS, s.r.o. Zlaté 

Moravce o novácii záväzku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     schva ľuje 
  

Postup primátora ako štatutára Mesta Komárno, ktoré je jediným akcionárom 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., uplatňovať 
svoje práva požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti 
spoločnosti, predovšetkým požadovať od predstavenstva a dozornej rady 
zabezpečenie kompletného auditu („DUE DILIGENCE), súčasťou ktorého bude 
úplné zistenie stavu spoločnosti, vrátane informácií o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti, o stave jej majetku, ako i návrh odporúčaní o budúcom vývoji 
spoločnosti, vrátane informácií o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej 
majetku, ako i návrh odporúčaní o budúcom vývoji spoločnosti, vrátane 
informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce 
obdobie, ako aj predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov 
spoločnosti, zohľadňujúc prípadný konkurz alebo reštrukturalizáciu spoločnosti 
Pre účel požadovaného kompletného auditu („DUE DILINGE“) je potrebné 
vykonať tento kompletný audit („DUE DILIGENCE“) prostredníctvom osoby 
schválenej primátorom ako štatutárom Mesta Komárna, 

 
B/     žiada 
           

aby primátor ako štatutár Mesta Komárno, ktoré je jediným akcionárom 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uplatňoval 
svoje práva požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti 
spoločnosti, predovšetkým požadovať od predstavenstva a dozornej rady 
zabezpečenie kompletného auditu („DUE DILIGENCE“), súčasťou ktorého bude  
úplné zistenie stavu spoločnosti, vrátane informácií o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti, o stave jej majetku, ako i návrh odporúčaní o budúcom vývoji 
spoločnosti, vrátane informácií o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej 
majetku, ako i návrh odporúčaní o budúcom vývoji spoločnosti, vrátane 
informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce 
obdobie, ako aj predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov 
spoločnosti, zohľadňujúc prípadný konkurz alebo reštrukturalizáciu spoločnosti 
Pre účel požadovaného kompletného auditu („DUE DILINGE“) je potrebné 
vykonať tento kompletný audit („DUE DILIGENCE“) prostredníctvom osoby 
schválenej primátorom ako štatutárom Mesta Komárna.  

 
Termín: do konca mája 2017 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta  
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1194/2017 
uznesenie  

k návrhu Dohody spolo čnosti KOMVaK –  
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. s firmou HASS, s.r.o. Zlaté Moravce 

 o novácii záväzku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov medzi spoločnosťou 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a firmou HASS, 
s.r.o. Zlaté Moravce k 31.12.2016, 

2. vyčíslenie pohľadávok a záväzkov medzi spoločnosťami KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a firmou HASS, s.r.o. Zlaté 
Moravce, 

 
B/  konštatuje, že 
 

1. všetky záväzky spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. vznikali za platnosti Stanov spoločnosti platných od roku 
2000 po prijatie nových Stanov spoločnosti s platnosťou od 23.12.2015,  

2. za celé obdobie vzniku vyššie uvedených záväzkov bol spoločnosťou 
predkladaný výrok audítora za účtovné obdobia bez výhrad, 

3. za celé obdobie vzniku vyššie uvedených záväzkov nebolo dozornou radou 
spoločnosti výslovne a výrazne upozorňované MsZ o možnosti 
nevytvárania rezerv na prípadné zmluvné pokuty, úroky z omeškania 
a riadne úroky vyplývajúce z uzavretých zmlúv a dohôd a vytváraním 
nedostatočných opravných položiek na pohľadávky spoločnosti, 

4. kontrola hlavného kontrolóra mesta v spoločnosti zameraná na hospodárne 
nakladanie s majetkom a prostriedkami v minulom období ešte nie je 
ukončená, 

 
C/  schva ľuje 
 

navrhnutý postup splácania záväzkov a podmienky splácania spoločnosťou 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 
Komárno, IČO 36 537 870, v zmysle Dohody o novácii záväzku, 

 
D/ žiada  
 

1. Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno rozhodnutím  
jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti v alného 
zhromaždenia, 

 
1.1.  aby na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – Vodárne 

a kanalizácie mesta Komárna, a.s. odsúhlasil všetky podmienky 
uznania záväzku k 31.12.2016, návrhu Dohody o novácii záväzku 
a všetky podmienky, ktoré požaduje MsZ Mesta Komárno,  

1.2. aby na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna a.s. poveril predstavenstvo spoločnosti 
podpisom predloženej dohody, notárskej zápisnice a zabezpečenia 
s veriteľom HASS, s.r.o. Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce,  
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IČO: 36 55 0965, podľa odporúčania Mgr. Jozefa Oberta, advokáta – 
odborné právne stanovisko poskytnuté spoločnosti KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zo dňa 20.2.2017 – 
v prílohe, 

 
2. Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno,  Mgr. Miklósa 

Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno a Mgr . Patrika 
Rumana, predsedu Predstavenstva spolo čnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  
 
posúdiť situáciu v spoločnosti v predchádzajúcom období aj z pohľadu 
trestno-právneho a v prípade podozrenia, že mohlo dochádzať k takémuto 
konaniu, podať na príslušné úrady podania na prešetrenie.  

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1195/2017 
uznesenie  

k prerušeniu 30. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 19:20 hodine,  
 
B/  ur čuje 
 

termín ďalšieho pokračovania 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne na deň 20. marca 2017 so začiatkom o 13.00 hod..   

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 51: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  21 
ZA   : 6  
PROTI   : 3 
ZDRŽALO SA  : 7 
NEHLASOVALO : 5 
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1196/2017 
uznesenie  

k prerušeniu 30. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 19:21 hodine,  
 
B/  ur čuje 
 

termín ďalšieho pokračovania 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne na deň 23. marca 2017 so začiatkom o 13.00 hod..   

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 


