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Naše číslo: 48128/49201/OOP-ZP2/2011                          Komárno, 30. 05. 2011 
 

ZÁPISNICA  
Z 9. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE  

KONANÉHO DŇA 30.MÁJA  2011 NA MESTSKOM ÚRADE V  KOMÁRNE 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol 
 

JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora 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:      - MUDr. Zoltán Benyó (prišiel o 14.00 hodine), 
           - Mgr. Ondrej Gajdáč, 
           - Mgr. Béla Keszegh, 
           - MUDr. Zsolt Sebı, 
           - MUDr. Peter Tóth, 
           - Mgr. Štefan Zábojník . 
 
 
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. 
 

 
 

Zástupca primátora mesta JUDr. Vojtech Novák predložil program zasadnutia. 
 
 
K bodu číslo 1 Návrh na ur čenie overovate ľov  
 
Overovatelia:    JUDr. Éva Hortai, 
     JUDr. Mária Kanthová. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  Za  :19   
overovatelia    Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 

Návrh je schválený 
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Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
3. Informácia o stave spoločnosti VIATOR, s.r.o.. 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  Za  :19   
     Proti  :0 

Zdržal sa :0 
Nehlasoval :0 
Prítomní :19 

Návrh je schválený 
 
 
K bodu číslo 2 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciac h 
 
Jenı Nagy, predkladate ľ  – materiály TE 240 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným – 
žiadosť o predaj pozemku a TE 241 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným – žiadosť 
o predaj pozemku stiahol z rokovania. Materiály budú predložené na ďalšom riadnom  
zasadnutí zastupiteľstva.   
 
Ing. Ján Šoltés a JUDr. Zuzana Šoltésová – žiadosť o predaj novovytvorenej parcely 
 
Éva Hortai  – je potrebné prešetriť, či je bod č. 3 časti C/ návrhu na uznesenie v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Imre Andruskó, procedurálny návrh  – stiahnuť tento materiál z rokovania.  
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  Za  :15   
procedurálny návrh I. Andruskó  Proti  :1 

Zdržal sa :3 
Nehlasoval :0 
Prítomní :22 

Návrh  je schválený 
 
Peter Hunka, Martin Hübsch – žiadosť o predaj nebytovej budovy 
 
/Výsledok hlasovania č. 4/:  Za  :19 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :0 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :19 
Návrh je schválený 
 
 
Žiadosti a prenájom pozemkov 
 
Vojtech Novák, pozme ňujúci návrh: 
– žiada zmenu návrhu na uznesenie v časti B/ nasledovne: „B/ schvaľuje v súlade s § 9a, 

ods. 9 písm. c/ zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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zámer uzatvorenia zmluvy o nájme pozemkov pod reklamnými zariadeniami, na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, s tým, že výška nájmu bude upravená vždy 
k 1. januáru nasledujúceho roka formou dodatku k zmluve o nájme, na základe 
schváleného uznesenia MZ najneskôr do 30 septembra do 31. decembra bežného roka“, 

– žiada zmenu návrhu na uznesenie v  časti C/ nasledovne: „C/ žiada primátora 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 
 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ  
predloži ť  na rokovanie zastupite ľstva v mesiaci október nové zásady ur čenia výšky 
nájmu na území mesta Komárna.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  Za  :11 
   Proti  :0 
   Zdržal sa :8 
   Nehlasoval :0 
   Prítomní :19 
Návrh je schválený  
 
HIGH MEDIA, s.r.o. a SSM Slovakia, s.r.o. – žiadosť o prenájom časti pozemku 
 
Jenı Nagy, predkladate ľ – stiahol tento materiál z rokovania z dôvodu, že  je potrebné 
spresniť formu prenájmu týchto pozemkov. Materiál bude predložený na ďalšom riadnom 
zasadnutí zastupiteľstva.  
 
Mgr. Bc. Viktória Sláviková – žiadosť o predaj časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  Za  :15 
     Proti  :0 
     Zdržal sa :3 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :19 
Návrh je schválený  
 
Juraj Szilárd – žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  Za  :18 
     Proti  :0  
     Zdržal sa :0  
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :19 
Návrh je schválený 
 
Ing. Miroslav Rechtoris a Ing. Tatiana Rechtorisová – žiadosť o výpožičku časti pozemku 
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  Za  :17 
     Proti  :0  
     Zdržal sa :0  
     Nehlasoval :2 
     Prítomní :19 
Návrh je schválený  
 
Marek Bugár – žiadosť o odkúpenie pozemku 
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Imrich Dubány, procedurálny návrh  – stiahnuť tento materiál z rokovania a predložiť na 
ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva a prerokovať spolu s materiálmi  TE 240 C.B.C.G., 
spoločnosť s ručením obmedzeným – žiadosť o predaj pozemku a TE 241 C.B.C.G., spoločnosť 
s ručením obmedzeným – žiadosť o predaj pozemku, ktoré predkladateľ Ing. Jenı Nagy stiahol 
z programu dnešného zasadnutia. Pozemky, ktoré chce  odkúpiť C.B.C.G., spoločnosť 
s ručením obmedzeným v podstate nadväzujú na pozemok, ktorý chce odkúpiť p. Bugár.  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  Za  :16 
procedurálny návrh I. Dubány  Proti  :1 
     Zdržal sa :1 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :19 
Návrh je schválený  
 
 
REAL MAKLER, s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  Za  :18 
     Proti  :0 
     Zdržal sa :2 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :20 
Návrh je schválený  
 
K bodu číslo 3 Informácia o stave spolo čnosti VIATOR, s.r.o. 
 
Éva Hortai – návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie 
písomnú správu o stave spoločnosti VIATOR, s.r.o., ktorú predložil Mgr. Béla Keszeg, predseda 
Dozornej rady spoločnosti (tvorí prílohu uznesenia); B/žiada konateľku spoločnosti VIATOR, 
s.r.o., primátora mesta Komárno, pripraviť návrh krízového plánu fungovania a hospodárenia 
spoločnosti VIATOR, s.r.o., uvedením harmonogramu konkrétnych opatrení; C/ žiada primátora 
mesta Komárno zvolať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
prerokovanie návrhu krízového plánu v zmysle bodu B/ uznesenia. Termín: do 09. júna 2011.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  Za  :19 
návrh na uznesenie Éva Hortai Proti  :0 
     Zdržal sa :1 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :20 
Návrh je schválený 
 
K bodu Rôzne 
 
Béla Szabó – oznámil, že Attila Petheı sa vzdal funkcie člena – odborníka Komisie školstva, 
kultúry, športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v Komárne a predložil návrh na uznesenie: 
„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie oznámenie Attilu Petheı o vzdaní sa 
funkcie člena – odborníka Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského zastupiteľstva 
v Komárne; B/ volí Róberta Szayku za člena – odborníka Komisie školstva, kultúry, športu 
a mládeže Mestského zastupiteľstva.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  Za  :20 
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návrh na uznesenie Béla Szabó Proti  :0 
     Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :0 
     Prítomní :20 
Návrh je schválený 
 
 
Gabriel Weszelovszky predložil návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 
103/2011: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje  zmenu bodu číslo 3. a 45. časti A/ 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 103/2011 zo dňa 31. marca 2011 
nasledovne: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení 
neskorších predpisov nasledovne:  
3. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie  – Jókai Közm ővelıdési és 

Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno  vo výške 200,00 eur na spomienkové 
podujatie z príležitosti 100 ročného jubilea združenia, 

45. Slovenská bonsajová asociácia,  vo výške 250,00 eur na podporu 9. národnej výstavy 
      bonsajov v Komárne 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie všetkých 
záväzkov žiadateľa voči mestu s § 7 ods. 2 VZN číslo 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,“ 
Ostatné body časti A/ a časti B, C, D a E uznesenia ostávajú nezmenené.“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  Za  :19 
návrh na zmenu uznesenia  Proti  :0 
G. Weszelovszky   Zdržal sa :0 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní :20 
Návrh je schválený 
 
Konštantín Gli č – prečítal spoločné stanovisko športových klubov KVP Komárno, KOMKO 
Komárno a Delta Komárno k súčasnej situácii KP Komárno a predložil návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne berie na vedomie spoločné stanovisko športových klubov 
KVP Komárno, KOMKO Komárno a DELTA Komárno zo dňa 26. mája 2011 (stanovisko tvorí 
prílohu uznesenia).“ 
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  Za  :12 
návrh na uznesenie K. Glič  Proti  :0 
     Zdržal sa :7 
     Nehlasoval :1 
     Prítomní : 20 
Návrh je schválený 
 
 
Zástupca primátora mesta JUDr. Vojtech Novák sa každému poďakoval za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
       Ing. Štefan Pásztor                 MUDr. Anton Marek 
 poverený prednosta MsÚ                primátor mesta 
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Overovatelia 

 
 

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

 
 
 

................................ 
JUDr. Mária Kanthová 

 
 
Zapísala: Anna Szabóová 
 
 
 
 
Poznámka: Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme, zvukový záznam je prístupný na 
sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom úrade v Komárne.  
 
 
JUDr. Éva Hortai, overovateľ zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 30. 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.  
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