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Naše číslo: 8060/43623/OOP-ZP2/2014                       Komárno, 13. marca 2014 
 
 

ZÁPISNICA 
Z 36. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 13. MARCA 2014 (V MIMORIADNOM TERMÍNE) NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
____________________________________________________________________________ 

 
36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (v mimoriadnom termíne)  

o 14:10 hod. otvoril a viedol 
 

MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
 
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače 
a ostatných prítomných. 
Neskorší príchod hlásil : MUDr. Zsolt Sebı.  
Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Štefan Zábojník, MUDr. Peter Tóth, Ing. Imrich Dubány 
Ďalší prítomní:  

- zastupujúci prednosta MsÚ, 
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,    
- hlavný kontrolór, 
- prizvaní zástupcovia tlače, 
- prizvaní vedúci mestských organizácií. 
- predstavitelia spoločnosti Blue Chilli s.r.o. a Atelier G17 

 
Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa  pri 
otvorení rokovania prezentovali: 20. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
 
Zapisovate ľka zápisnice: Anna Szabóová. 
 
1. Otvorenie  
 
Overovatelia zápisnice:  - Mgr. Imre Andruskó, 
        - MUDr. Zoltán Benyó.  
 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
overovatelia  
Za  :17 
Proti  :0 
Zdržal sa :2 
Nehlasoval :1 
Prítomní :20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1544/2014) 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
program rokovania  
Za  :20 
Proti  :0 
Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :20 návrh je prijatý (č. uznesenia 1545/2013) 
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2. Informatívna správa o predkladaných materiáloch týkajúcich sa termálneho kúpaliska  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, zastupujúci prednosta úradu a vedúci odboru 
školstva a kultúry  
 
Predkladateľa materiálu,  Ing. Gabriela Weszelovzského, doplnil Ing. Bohumír Kóňa, vedúci 
ekonomického odboru ako by to zasiahlo mesto a aký dopad by to malo na mesto z finančného 
hľadiska za daných predpokladov.  Následne pán primátor MUDr. Anton Marek požiadal 
zhotoviteľa štúdie, aby urobil prezentáciu. Predstaviteľ spoločnosti Blue Chilli s.r.o. pán Tomáš 
Hozlár uviedol čo bolo predmetom štúdie a východiská z ktorých vychádzali pri spracovaní 
štúdie respektíve ciele ku ktorým to malé celé smerovať. Architektonickú časť tejto štúdie riešil 
Ateliér G17 pán architekt Hanták (taktiež prítomný na tomto stretnutí), technologickú časť 
konzultovali so spoločnosťou COFELY a.s. a finančné záležitosti riešili priamo s niektorými 
finančnými inštitúciami. Po skončení prezentácie pán primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu 
programu rokovania. Pán poslanec Mgr. Imre Andruskó hneď v úvode diskusie dal procedurálny 
návrh aby dnes nebol ukončený tento proces, nakoľko nie je predložený ani návrh na uznesenie 
a v tom prípade ani nie je o čom hlasovať. 
Zo strany ďalších poslancov odzneli otázky a pripomienky k danej štúdii. Neskôr pán poslanec 
PaedDr. Štefan Bende prečítal konkrétny návrh na uznesenie: „Mestské zastupite ľstvo berie 
na vedomie spracovanú štúdiu firmou Blue Chilli na realizáciu krytej plavárne aj zimného 
klziska a vzh ľadom na závažnos ť tohto projektu odporú čame tento prerokova ť 
s verejnos ťou – vyvola ť verejnú diskusiu a zárove ň prerokova ť túto štúdiu vo všetkých 
komisiách Mestského zastupite ľstva s tým, že na  schválenie bude predložená na 
májovom zasadnutí.“ V zmysle rozvinutej diskusie pán poslanec PhDr. Juraj Bača dal 
nasledovný  návrh na uznesenie: „Mestské zastupite ľstvo v Komárne žiada primátora 
mesta zada ť a koordinova ť dopracovanie štúdie realizovate ľnosti a investi čného zámeru 
dodanou firmou Blue Chilli o variantné riešenie s p oužitím bazéna 33x25 m bez nároku 
na odplatu s odovzdaním do 3. apríla.“  Pán poslanec Mgr. Imre Andruskó stiahol svoj 
procedurálny návrh a povedal, že na to, aby firma uskutočnila zmeny v štúdii, ktoré uviedol pán 
poslanec PhDr. Juraj Bača, nie je potrebné prijať uznesenie  a dodal, že v rámci rozpravy, 
v zmysle rokovacieho poriadku ani nie je ďalší oficiálny návrh na uznesenie, a od spoločnosti 
predsa dostali prísľub, že to urobia.  
Pán primátor MUDr. Anton Marek na záver taktiež uviedol, že si myslím, že nie je potrebné 
k tomu uznesenie, aby spoločnosť  doplnila štúdiu v zmysle návrhu poslanca PhDr. Juraja 
Baču. O návrhoch pánov poslancov PaedDr. Štefana Bendeho a PhDr. Juraja Baču pán 
primátor nedal hlasovať a ukončil zasadnutie MZ.  
 
3. Záver  
Pán primátor MUDr. Anton Marek sa poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť 
a o 18:09 hodine ukončil 36. zasadnutie MZ (v mimoriadnom termíne).  
 
 
...............................................            .......…………………………… 
  Ing. Gabriel Weszelovszky                     MUDr. Anton Marek 
  zastupujúci  prednosta MsÚ               primátor mesta 
 

Overovatelia 
 
 

................................... 
Mgr. Imre Andruskó 

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

MUDr. Zoltán Benyó 
 
Zapísala: Anna Szabóová 
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka a program zasadnutia MZ 
- prezenčná listina,  
- uznesenia, 
- výsledky hlasovania,  
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči, 
- Krytá plaváreň a krytá ľadová plocha – štúdia realizovateľnosti a investičný zámer na CD 
nosiči  
 
 
 
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na 

zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom 
úrade v Komárne 

 
 
 
 
Poznámka:  

Dňa 25. 03. 2014 Mgr. Imre Andruskó,  overovateľ zápisnice z 36. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 13. marca 2014 (v mimoriadnom termíne), nepodpísal 
zápisnicu z toho dôvodu, že nie je vyhotovená v súlade s interpeláciou poslankyne JUDr. Évy 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


