
      UZNESENIA Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 15. DECEMBRA 2014 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 18. 12. 2014 
 

1 

1/2014 
uznesenie 

k výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta Komá rno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta, 
 
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta, 

 
B/ konštatuje, že  
 

1. novozvolený primátor Ing. László Stubendek, zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta, 

 
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva : 
 
1. Rajko František, Ing., 
2. Vetter Ján, Ing., 
3. Ondrej Gajdáč, Mgr., 
4. Kiss Péntek József, PaedDr., 
5. Imre Andruskó, Mgr., 
6. Bujna Zoltán, Ing., 
7. Konštatntín Glič, Ing., 
8. György Batta, Mgr., 
9. Anton Marek, MUDr., 
10. Bastrnák Tibor, MUDr., 
11. Less Károly, Mgr., 
12. Štefan Bende, JUDr., 
13. Béla Szabó, Ing., 
14. Horváth Attila, MUDr., 
15. Béla Keszegh, Mgr., 
16. Zoltán Benyó, MUDr., 
17. Tamás Varga, JUDr., 
18. Szilárd Ipóth, MUDr., 
19. Keszegh Margit, JUDr., 
20. Kovács Dávid, 
21. Knirs Imrich, 
22. Szénássy Tímea, Mgr., 
23. Feszty Zsolt, 
24. Korpás Peter, Ing., 
25. Éva Hortai, JUDr., 

 
C/ volí  
  

mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení : 
 

- JUDr. Margit Keszegh, 
- JUDr. Éva Hortai, 
- JUDr. Štefan Bende, 
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D/ poveruje  
 

poslanca JUDr. Štefana Bendeho zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2  prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 
E/ zriaďuje  
 

mestskú radu súlade s § 14 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom 8 
členov,  
 

F/ volí 
 

členov mestskej rady nasledovne :    
 
-  PhDr. Imrich Knirs, 
-  MUDr. Zoltán Benyó, 
-  Mgr. Ondrej Gajdáč, 
-  Mgr. Béla Keszegh, 
-  JUDr. Margit Keszegh, 
-  Ing. Ján Vetter, 
-  Mgr. Imre Andruskó, 
-  JUDr. Éva Hortai, 

 
G/ zriaďuje  
 

komisie Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne : 
 
- finančná komisia s počtom 10 členov, 
- komisia pre rozvoj mesta s počtom 10 členov, 
- komisia školstva, kultúry a mládeže s počtom 10 členov, 
- športová komisia s počtom 10 členov, 
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové s počtom 10 členov, 
- komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy s počtom 10 

  členov, 
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch s počtom 10 členov, 
- komisia na prešetrenie sťažností s počtom 3 členovia, 
- komisia pre ochranu verejného záujmu  s počtom 3 členovia, 
- komisia pre verejnú súťaž,  

 
H/ volí 
  

predsedov komisií mestského zastupiteľstva : 
   

- finančná komisia – Ing. Béla Szabó, 
- komisia pre rozvoj mesta – JUDr. Štefan Bende, 
- komisia školstva, kultúry a mládeže – Mgr. Tímea Szénássy, 
- športová komisia – Ing. Konštantín Glič, 
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Mgr. György Batta, 
- komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy – JUDr. Tamás 

  Varga, 
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – Dávid Kovács, 
- komisia na prešetrenie sťažností – JUDr. Margit Keszegh, 
- komisia pre ochranu verejného záujmu – PhDr. Imrich Knirs, 
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I/ schva ľuje 
 
 na vykonávanie občianskych sobášnych obradov poslancov : 
 

1. Ing. Zoltán Bujna, 
2. JUDr. Margit Keszegh, 
3. Mgr. Károly Less, 
4. Ing. Béla Szabó, 

 
J/ ur čuje 
 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami mesačný plat 
primátora vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 násobku podľa 
počtu obyvateľov mesta Komárna vynásobenej koeficientom 1,10 s účinnosťou od 
15.12.2014, mesačný plat primátora je 2 620 eur, 
 

K/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
 predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na schválenie 
  
 1. členov komisií mestského zastupiteľstva: 
 

- finančná komisia,  
- komisia pre rozvoj mesta, 
- komisia školstva, kultúry a mládeže,  
- športová komisia,  
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, 
- komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy,  
- komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, 
- komisia na prešetrenie sťažností, 
- komisia pre ochranu verejného záujmu, 

 
 2.  predsedu a členov komisie pre verejnú súťaž.  

 
Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek               
primátor mesta 
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2/2014 
uznesenie 

k návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mest o Komárno na rok 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

 indikatívnu ponuku VÚB, a.s. poskytnutia kontokorentného úveru pre Mesto 
 Komárno na financovanie bežných výdavkov mesta 

 
B/  schva ľuje 
 

 prijatie kontokorentného úveru a podpísanie úverovej zmluvy v zmysle indikatívnej 
 ponuky VÚB, a.s. na poskytnutie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo 
 výške 500 000,- eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
 bežného rozpočtu v roku 2015 s tým, že úver bude splatený do 31. decembra 2015 

 
C/ súhlasí 
 

 so zabezpečením úveru podľa zmluvy o úvere vo forme vystavenia vlastnej 
 blankozmenky Mesta Komárno a podpísaním dohody o vyplňovacom práve 
 k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Komárno a VÚB, a.s. vo forme a s obsahom 
 akceptovateľným pre veriteľa VÚB, a.s., 

 
D/ žiada 

   Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. podpísať zmluvu o poskytnutí úveru a realizovať čerpanie úveru v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia,  

2. podpísať blankozmenku a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke  
v zmysle bodu C. 

 
                                               Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia  

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek               

primátor mesta 
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3/2014 
uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 
 informáciu o dôvodoch nevyčerpania dovolenky primátora mesta pri výkone jeho 
 funkcie, 
 
B/ konštatuje, že 
 
 primátor mesta si nemohol vyčerpať dovolenku v rozsahu 36 dní ani do konca 
 nasledujúceho kalendárneho roka – ani do skončenia funkčného obdobia, teda do 15. 
 decembra 2014 a na základe toho  
  
C/ schva ľuje 
 
 poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 36 dní 
 odstupujúcemu primátorovi MUDr. Antonovi Marekovi. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek               
primátor mesta 
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4/2014 
uznesenie 

k povereniu primátora na schválenie zmien v rozpo čte Mesta Komárno 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ zrušuje 

 
 uznesenie č. 60/2011 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
 konaného dňa 3. marca 2011 a uznesenie č. 994/2013 z 27. zasadnutia Mestského 
 zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14. februára 2013, 

 
B/ poveruje 

   Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
 schváliť zmeny rozpočtu Mesta Komárno o účelovo určených prostriedkov 
 poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo 
 zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 
 a darov, ak darca určí účel daru od 16. decembra 2014 v súlade so zákonom č. 
 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
 zriadení v znení neskorších predpisov, 

 
C/ žiada 

  Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

 predkladať správu o vykonaných zmenách v rozpočte Mesta Komárno schválené 
 primátorom mesta.  

 
Termín: priebežne 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek               
primátor mesta 

 


