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1808/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 10. 
mája 2018 nasledovne: 
 
-  JUDr. Tamás Varga, 
-  Mgr. Károly Less. 

 
 
  

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1809/2018 
uznesenie 

 k návrhu programu 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 10. mája 2018 v 
nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky 
3. Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2017 
 Podnety, pripomienka a otázky občanov (od 16:00 hod., max 30 min) 
4. Správa a plnenie uznesení 
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
6. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
7. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
8. Obnova MK v Komárne – Jókaiho ulica  
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017 

9a. Mestské kultúrne stredisko 
9b. Zariadenie pre seniorov 
9c. COMORRA SERVIS  

10. Príspevková organizácia COMORRA SERVIS - Správa o vývoji príjmov a výdavkov z 
prevádzkovania parkovacieho systému 

11. Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016  
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 
13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
15. Určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo obradnej 

miestnosti na území mesta Komárno 
16. Odvolanie člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy pri 

Mestskom zastupiteľstve v Komárne – nový bod 
17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach 
18. Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie obdobie – 

informatívna správa 
19. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného 

zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
20. Správa o činnosti OOCR Podunajsko 
21. Rôzne 
22. Záver 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1810/2018 
uznesenie 

k  Záverečnému účtu a účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne    
 
A/ berie na vedomie 
 

1. správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe Mesta 
Komárno za rok 2017, 

 
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za 

rok 2017, 
 
3. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2017, 

 
a. rezervný fond                          72 663,94 eur, 
b. investičný fond                    275 001,22 eur, 
c. fond rozvoja bývania               49 275,00 eur, 

 
4. výsledok hospodárenia Mesta Komárno (akruálny výsledok) 

Účtovná trieda 5 20 553 070,88 
Účtovná trieda 6 17 574 168,22 
Pred zdanením - 2 978 902,66 
Po zdanení - 2 979 011,41 

5. Individuálnu výročnú správu Mesta Komárno za rok 2017,  
 

B/        schvaľuje 
1. celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2017 bez výhrad,  

          Rozpočet    2017 
Schválený  

rozpočet 2017 

Upravený  
rozpočet 

2017 

Skutočnosť                              
v eurách 

Bežné príjmy 20 704 398 21 621 160 21 618 747,25 

Bežné výdavky 19 222 800 20 352 227 19 915 921,20 

Výsledok bežného 
hospodárenia 1 481 598 1 268 933 1 702 826,05 

Kapitálové príjmy 191 500 428 500 353 908,44 

Kapitálové výdavky 458 681 1 220 753 745 709,45 

Výsledok kapitálového 
hospodárenia -267 181 -792 253 -391 801,01 

Nevyčerpané finančné  prostriedky  ŠR § 16, ods. 6 - účelovo 
určené 52 184,61 

Výsledok rozpočtového hospodárenia spolu - prebytok: 1 258 840,43 

Finančné príjmové operácie 0 638 353 347 852,82 
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Finančné výdavkové operácie 1 214 417 1 115 033 1 113 644,49 

Rozdiel finančných operácií -765 791,67 

Celkom: 493 048,76 

 
2. prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a po úprave podľa § 16, 
odst.6, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z. n. p. vo výške 1 258 840,43 eur, 
 

3. zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  493 048,76 eur, po 
vykrytí schodku rozpočtových finančných operácií,  použiť na: 

 
a)  tvorbu rezervného fondu vo výške              50 000,00 eur,    
b)  tvorbu investičného fondu                         443 048,76 eur,   
   

4. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2018: 
 

a) rezervný fond                                            122 663,94 eur,  
b) investičný fond                                          718 049,98 eur, 
c) fond rozvoja bývania                                   49 275,00 eur, 

 
5.  vykonať pred zostavením konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, za rok 

2019 a za rok 2020 audit individuálnych účtovných závierok za rok 2018, za rok 
2019 a za rok 2020 v obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., v spoločnosti COM 
MÉDIA spol. s. r. o, v príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS, v rozpočtovej 
organizácii Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2018, 2019 a rok 2020 
v obchodnej spoločnosti KOMVaK – vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. 
audítorom, resp. audítorskou spoločnosťou, ktorá bude úspešná vo verejnej 
súťaži, ktorú zabezpečí Mesto Komárno v spolupráci s dotknutými organizáciami,  

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. menovať komisiu pre výber audítora obchodných spoločností a príspevkovej 
organizácie podľa bodu B 5. formou verejnej súťaže, 

 
2. vydať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti KOMVaK – vodárne 

a kanalizácie mesta Komárno, a.s, za schválenie úspešného audítora, resp. 
audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 
2018, rok 2019 a rok 2020 v obchodnej spoločnosti KOMVaK – vodárne 
a kanalizácie mesta Komárno, a.s. v súlade s bodom B 5 a bodom C 1,  

 
3. vydať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti CALOR, s.r.o. za schválenie 

úspešného audítora, resp. audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu 
individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, rok 2019 a rok 2020 v obchodnej 
spoločnosti CALOR s.r.o. v súlade s bodom B 5 a bodom C 1, 

 
4. vydať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti COM MÉDIA spol. s.r.o. za 

schválenie úspešného audítora, resp. audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu 
individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, rok 2019 a rok 2020 v obchodnej 
spoločnosti COM MÉDIA spol. s.r.o. v súlade s bodom B 5 a bodom C 1, 
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D/ žiada 
 štatutárov obchodných spoločností a organizácií 
 

podpísať s úspešným uchádzačom zmluvu o výkone auditu s tým, že náklady na 
výkon auditu znášajú obchodné spoločnosti a organizácie podľa bodu B 5. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1811/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1372/2009 z 33. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 21. mája 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1372/2009 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 21. mája 2009: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje           
  
1. dobu uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Komárne (sobášne dni) nasledovne: 
 

a) doba uzavretia manželstva  v úradne určenej obradnej miestnosti: 
 

- v každú sobotu okrem prvej soboty v mesiaci od 1400 do 1800 hod., 
- v tretí štvrtok v mesiaci od 900 do 1200 hod., 
 

b) doba uzavretia manželstva mimo úradne určenej obradnej miestnosti: 
 

-  v každú prvú sobotu v mesiaci od 1400 do 1800 hod., 
 

2. úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom v Komárne 
(obradná miestnosť) nasledovne:   

- Obradná miestnosť na I. poschodí Mestského úradu v Komárne, na adrese Námestie  
generála Klapku 1, 945 01 Komárno,  

 
3. sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov, dňoch pracovného  

pokoja a  posledných dvoch týždňoch kalendárneho roka.“  
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1812/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1726/2018 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 01. marca 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
mení  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1726/2018 zo dňa 01. marca 2018 
nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       berie na vedomie  
             

žiadosti na opravu športových zariadení v majetku Mesta Komárno od: 
 
A/   Comorra Servis Komárno, Športová 1, 94501 Komárno, IČO: 44191758, 
B/   TJ DYNAMO Nová Stráž, Hlavná , 94504 Komárno, IČO: 31872701, 
C/   KFC Komárno, Športová ul. 1, 945 01 Komárno, IČO: 37859170, 
D/   Tenisový klub Spartak Komárno, ul. Vodná 2, 94501 Komárno, IČO: 3185192 
E/  Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ul. č. 22, 945 01 Komárno, IČO: 

36108090, 
F/    ZŠ s VJM Ul. Práce, ul. Práce 24,94501 Komárno, IČO:37861191, 
G/   ZŠ Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1,94501 Komárno, IČO:37861131, 
H/   ZŠ. J. A. Komenského, Komenského 3, 94501 Komárno, IČO:37861112, 
I /    ZŠ s VJM Eötvösova, Eötvösova 39, 94501 Komárno, IČO : 37861204, 
 

B/ schvaľuje  
 

1. poskytnutie dotácie podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2018 – 
program 5.1 - Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta, oddiel 08.1.0, 
položka 642001*41 pre:  

 
A/   Comorra Servis Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758,      

-  oprava plaveckého bazéna v sume 67.091,- eur s DPH, 
 
B/   TJ DYNAMO Nová Stráž, Hlavná, 945 04 Komárno, IČO: 31872701, 

-  šatňa a tribúna v sume 5.137,- eur s DPH, 
-  hlavná budova celá strecha v sume 8.527,- eur s DPH, 
-  telocvičňa- maľovanie + hrubé opravy v sume 1.730,- eur s DPH, 

      Celková suma  15.394,- eur s DPH, 
 
C/   KFC Komárno, Športová č.1, 945 01 Komárno, IČO: 37859170, 

- nutná oprava sociálnych miestností v sume 5.621,- eur s DPH,  
 
D/  Tenisový klub Spartak Komárno, Ul. Vodná 2, 94501 Komárno, IČO: 31825192, 
       -   výmena oplotenia v sume 15.700,- eur s DPH, 
 
E/  Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ulica č.22, 94501 Komárno,                        

IČO: 36108090, 
-  kompletná oprava vykurovacieho systému telocvične v sume 12.114,- eur 

s DPH, 
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2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, zníženie na strane 
bežných výdavkov programu 5.1 - Dotácie na športové zariadenia v majetku 
mesta, oddiel 08.1.0, položka 642001 o 84.080,- eur a navýšenie rozpočtu 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018 na 
strane bežných výdavkov o sumu 84.080,- eur na športové zariadenia v majetku 
mesta pre:  

 
A/   Základná škola s VJM Ul. Práce 24, 94501 Komárno, IČO: 37861191, 
     -  malá telocvičňa – oprava strechy (výmena izolačnej hmoty a vrchnej vrstvy)  

v sume 31.200,- eur, 
Celková suma: 31.200,- eur s DPH,  

 
B/  Základná škola Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1, 945 01 Komárno, IČO:    

37861131, 
- dodatočná tepelná izolácia telocvične v sume 12.033,- eur,  
- výmena drevených parkiet v sume 14.100,- eur, 

                  Celková suma: 26.133,- eur s DPH, 
 
           C/    Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno 
                   IČO: 37861112, 

- výmena okien v sume: 14.373,- eur, 
 

D/ Základná škola s VJM Eötvösova, Eötvösova 39, 94501 Komárno, IČO: 
37861204, 

                  -  malá telocvičňa - výmena ochranných dosiek v sume: 7.150,- eur, 
                  -  oprava schodov pri telocvični v sume: 2.404,- eur, 
                  -  výmena dverí v telocvični v sume 2.820,- eur, 
                  Celková suma: 12.374,- eur s DPH,             

 
C/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov zmlúv o poskytnutí účelovej finančnej 

dotácie v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia a následne poukázať schválené 
finančné dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna - Program 5.1 - 
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta, oddiel 08.1.0, položka 
642001*41, premietnuť zmenu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018, 

 
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1, 2 tohto uznesenia.“ 

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1813/2018 
uznesenie 

na  zmenu uznesenia 1778/2018  k predaju pozemku 
zo  40. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22.03.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
     
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1778/2018 zo dňa 22.03.2018 nasledovne: 
 
A/ schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnenie zámeru predaja 
pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 224 m², 
zastavaná plocha a reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha, 
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 
z parcely reg. „C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha  vedených na LV 
6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu 
motorovým vozidlom pre vlastníkov nehnuteľností na  parcelách reg. „C“ č. 2690/2 
a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno a s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkom sa nachádza tepelný rozvod a novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 
2683/19 o výmere 1216 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom                    
č. 33779571 - 109/2017  zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 
4194 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným 
bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza  tepelný rozvod   

       
pre JUDr. A. F., rodeného F., s trvalým pobytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa,  z dôvodu, že  na pozemku  plánuje  vytvoriť 
parkovisko pre  budovu pohrebných služieb, ktorá sa nachádza v lokalite a ktorú 
vlastní a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12 sociálnych pohrebov ročne, 
bezplatne celkove v hodnote 36.000,- eur pre Mesto Komárno. Parkovisko bude 
prístupné pre obyvateľov bezplatne každý deň od 18.00 hod. do 08.00 hod., 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým 

posudkom pod číslom 157/2017 zo dňa 06.11.2017, vypracovaného znalcom Ing. 
Ladislavom Szőllősim,  zaokrúhlene 67.400,- eur, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1814/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1734/2018 z 40.zasadnutia MZ konaného dňa 22.03.2018 
"Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

predaj budovy a pozemku podľa § 281 a nasl. obchodného zákonníka"   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu v prvej vete bodu 16. Prílohy č. 1 uznesenia č.1734/2018 zo dňa 22.03.2018 
nasledovne: 
 
16. Lehota na oznámenia splnenia podmienok účasti v obchodnej verejnej súťaži 

s vyhodnotením formou elektronickej aukcie a spôsob podávania súťažných 
návrhov: 

 
Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Mestského úradu, Pevnostný 
rad č. 3, 945 01 Komárno, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy 
účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností - k. ú. Komárno – 
budova “Lehár“ - NEOTVÁRAŤ" v pracovných dňoch do 15.06.2018 do 12.00 hod., alebo 
zaslaný v dňoch do 15.06.2018 na adresu Mestského úradu Komárno s hore uvedeným 
označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 
považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  
 
Otváranie obálok je neverejné.  
 
Vyhlasovateľ vyhlási konanie elektronického súťažného predaja do troch týždňov od 
posúdenia splnenia požiadaviek predložených súťažných návrhov.  
 
Uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži s vyhodnotením 
formou elektronickej aukcie, vyhlasovateľ zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii 
"Elektronický súťažný predaj", ktorá musí obsahovať: 

- predmet aukcie,  
- kritériá výberu, 
- východiskovú cenu pre elektronickú aukciu – cena, ktorá je stanovená po otvorení 

obálok obsahujúcich súťažné návrhy, najvyššia zo všetkých ponúk uchádzačov,  
- minimálnu sumu, o ktorú je možné v priebehu súťažného kola minimálne zvýšiť 

cenovú ponuku oproti najvyššej predchádzajúcej cenovej ponuke, 
- informácie týkajúce sa predĺženia súťažného kola, 
- informácie týkajúce sa použitého technického vybavenia, 
- podmienky a špecifikácie pripojenia, dátum a čas začatia súťažného kola, základnú 

dĺžku súťažného kola, 
- webovú adresu, kde bude elektronická aukcia prebiehať , 
- iné dôležité informácie potrebné pre nerušený priebeh elektronickej aukcie. 

 
Následne bude uchádzačom na e-mailovú adresu zaslaná pozvánka na účasť na 
elektronickej aukcii, ktorá bude obsahovať prístupové kľúče na prihlásenie do aukčnej 
siene. 
 
Súťažné kolo nemožno začať skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania pozvánky na 
účasť na e-aukcii. 
 
Súťažné kolo je neverejné a začína v termíne stanovenom vo výzve na účasť na e-aukcii. 
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Kritéria a ich váhy pre posudzovanie súťažných návrhov:  
 

 Kritérium Váha [%] 
1 Výška ponúknutej kúpnej ceny 90 
2 Spôsob plánovaného využitia objektu 10 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1815/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 30.04.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
     
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
30.04.2018.          
  
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1816/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 04.05.2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. Informáciu o čiastkovej správe o kontrole č. 05/ÚHK/2018, predmetom ktorej bola kontrola 

dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia 
so zvereným  majetkom, vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania 
rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov 
v pracovnoprávnych vzťahov, kontrola dodržiavania platných právnych predpisov pri 
prijímaní klientov do zariadenia pre seniorov, kontrola povinného zverejňovania informácií, 
verejného obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených pri NFK č. 09/ÚHK/2015 a kontrole č.14/ÚHK/2016 u kontrolovaného subjektu, 
 

2. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrolách ku dňu 04.05.2018.  
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 14: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  16 
ZA    :  7 
PROTI    :  0 
ZDRŽALO SA   :  7 
NEHLASOVALO   :  2 
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1817/2018 
uznesenie 

k návrhu na spolufinancovanie rekonštrukcie telocviční základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v roku 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2018, 

 
B/ schvaľuje 

 
1. na základe výzvy podľa bodu A/ tohto uznesenia podanie nasledovných projektov,  

 
Projekt telocvične - sumarizácia žiadostí ZŠ 

akcia 
žiadaná 
suma Spolu Spoluúčasť 

ZŠ Eötvösa kompletná výmena podlahy 38 160 38 160 3 816 

ZŠ J. A. 
Komenského 

oprava drevených parketových podláh 39 763 
52 188 5 219 výmena sklobetónu - malá telocvičňa 2 255 

výmena ochranných obkladov v telocvični 10 170 

ZŠ 
M.Jókaiho 

podlaha 40 654 

103 639 10 364 
steny 12 299 

vykurovanie 36 439 

elektroinštalácia 14 247 

ZŠ práce 
rekonštrukcia športovej podlahy 32 409 

49 861 4 986 elektroinštalácia - malá telocvičňa 6 523 

elektroinštalácia - veľká telocvičňa 10 929 

ZŠ 
rozmarínová 

rekonštrukcia športovej podlahy a 
obklady stien 54 197 77 528 7 753 
rekonštrukcia soc.zariadení 23 330 

321 376 32 138 
 

2. v prípade úspešnosti spolufinancovanie rekonštrukcie telocviční základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v roku 2018 vo výške 10% z 
poskytnutej dotácie ministerstvom z Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2018 vo výške 32.138,- eur z programu 6.1.7 - Spoluúčasť na projektoch 
školstva. 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1818/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 

Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
za rok 2017 nasledovne: 
 
príjmy celkom    852.810,- eur, 
výdavky celkom    852.810,- eur, 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za rok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom    107.373,- eur, 
výdavky celkom    107.373,- eur, 

 
záväzky vo výške     0,- eur, 
pohľadávky vo výške    0,- eur, 
 

s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA ZO 41. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 10. MÁJA 2018 

 

                                      16 Uznesenia podpísané primátorom dňa 11.05.2018 
 

 

1819/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy J. A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3  

za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy J. A. Komenského Komárno, 

Komenského ul. 3 za rok 2017 nasledovne: 
 

príjmy celkom    880.559,- eur, 
výdavky celkom    880.559,- eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2017 nasledovne: 

 
príjmy celkom    116.205,- eur, 
výdavky celkom    116.205,- eur, 
 
záväzky vo výške        1.349,37 eur, 
pohľadávky vo výške              0,- eur, 
 

s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1820/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom za rok 2017 nasledovne:  
 
príjmy celkom    767.473,- eur 
výdavky celkom    767.473,- eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2017 
nasledovne 

 
príjmy celkom      96.784,- eur, 
výdavky celkom      96.784,- eur, 
 
záväzky vo výške               0,- eur, 
pohľadávky vo výške               0,- eur, 
 

s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1821/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 

2017 nasledovne: 
 

 príjmy celkom    449.527,- eur, 
výdavky celkom    449.527,- eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno za rok 2017 nasledovne: 
 
príjmy celkom       70.863,- eur, 
výdavky celkom       70.863,- eur, 

 
záväzky vo výške                0,- eur, 
pohľadávky vo výške                0,- eur, 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1822/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy s vyučovacím  jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno –  

Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom   

maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  
Komárom za rok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom    927.099,- eur, 
výdavky celkom    927.099,- eur, 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom    126.332,- eur, 
výdavky celkom    126.332,- eur, 

 
záväzky vo výške               0,- eur, 
pohľadávky vo výške               0,- eur, 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1823/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za 

rok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom    654.417,- eur, 
výdavky celkom    654.417,- eur, 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 

Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom      58.448,- eur, 
výdavky celkom      58.448,- eur, 

 
záväzky vo výške               0,- eur, 
pohľadávky vo výške               0,- eur, 

 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1824/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom  

za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2017 nasledovne: 
 
príjmy celkom     692.892,- eur, 
výdavky celkom     692.892,- eur, 
 
záväzky vo výške        2.244,12 eur, 
pohľadávky vo výške                0,00 eur, 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je vyrovnaný. 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1825/2018 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

o spolufinancovanie projektu „Úspešne na základnej škole“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o pridelenie 
finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu „Úspešne na základnej škole“ v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, 

 
B/ schvaľuje 
 

v prípade úspešnosti spolufinancovanie projektu „Úspešne na základnej škole“ pre 
Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom v celkovej výške 189.720,- 
eur,  z toho spoluúčasť Mesta Komárno vo výške 9.486 eur na obdobie realizácie 
projektu od roku 2018 do roku 2020, t.j. ročne vo výške 3.162,- eur, a ako zdroj krytia 
na rok 2018 z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, z programu 
6.1.7 – Spoluúčasť na projektoch školstva. 
 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1826/2018       
uznesenie 

k predloženej ponuke  OTP banka  
na poskytnutie prekleňovacieho úveru pre Mesto Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. informáciu o vyhodnotení ponúk bankových subjektov na poskytnutie 
prekleňovacieho úveru pre Mesto Komárno, projekt „CULTPLAY“, 
 

2. ponuku OTP Banky Slovensko, a.s. na poskytnutie prekleňovacieho úveru pre 
Mesto Komárno na financovanie výstavby parku v rámci projektu  CULTPLAY – 
Interaktívne tématické parky – Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva v rámci 
programu slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A financovaného so 
spoluúčasťou zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov z európskych fondov s 5%-
nou spoluúčasťou mesta,  

 
3. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Komárno k čerpaniu prekleňovacieho úveru, 

 
B/  schvaľuje 
 

1. prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 250.000,00 eur na prefinancovanie 
štátom, Európskou úniou schváleného projektu CULTPLAY – Interaktívne 
tématické parky – Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva podľa ponuky OTP 
Banky Slovensko, a.s. v zmysle a za podmienok predloženej ponuky, bez 
požadovaného zabezpečenia, 

 
2. zmenu programového rozpočtu zvýšenie príjmových finančných operácií položka 

513 - Bankové úvery o sumu 250.000,00 eur z dôvodu čerpania kapitálových 
výdavkov program 8.3., položka 700 - CULTPLAY – Interaktívne tématické parky – 
Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva,  

 
C/  žiada 

   Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1827/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 141.685,- eur, 
 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – Kapitálové 

výdavky, Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV – KOMVaK o sumu 141.685 eur, 
 

B/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018. 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1828/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 
 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 330.339,- eur, 
 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – Kapitálové 

výdavky, Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia 
v rámci obnovy MK o sumu 330.339,- eur,  

 
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1829/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 1.450,- eur, 
 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – Kapitálové 

výdavky, Projektová príprava stavby na územné konanie k obnove bývalej 
polikliniky o sumu 1.450,- eur, 

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 

 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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 1830/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 380,- eur, 
 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – 

Kapitálové výdavky, rekonštrukcia Župného domu – dokončenie prízemia, 
o sumu 380,- eur, 

 
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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 1831/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov 
nasledovne: 
 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 - Rezervný fond  

o sumu 7.772,- eur, 
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3., odd. 06, položka 635 – KOMVaK 
havárie za rok 2017 o sumu 7.772,- eur,   

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 

 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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 1832/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov 
nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 - Rezervný fond  

o sumu 48.600,- eur, 
 
2. zvýšenie bežných výdavkov, program 4.2, odd. 04, položka 635 – Ucelená oprava 

MK o sumu 48.600,- eur,   
                   

B/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1833/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov 
nasledovne: 
 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 - Rezervný fond  

o sumu 4.900,- eur, 
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, program 8.1, odd. 06, položka 635 – Oprava a údržba 
kontajnerových stojísk o sumu 4.900,- eur,  

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1834/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
bežných príjmových a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 
 
1. zvýšenie bežných príjmov, položka 292 006 – Príjem z poistného plnenia o sumu 

3.639,- eur,  
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, odd. 06., program 8.6.2, položka 635 – Oprava 
kasárenskej budovy pevnosti – dodanie a montáž medených odkvapových rúr vo 
výške 3.639,- eur,  

 
B/     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2018. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1835/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 
 

1. zvýšenie bežných príjmov, položka 111 - Výnos dane z príjmov FO, o sumu 
36.000,- eur, 
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3., odd. 05, položka 632 – Dažďová 
voda o sumu 36.000,- eur,   

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1836/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      berie na vedomie 
 

realizáciu detského ihriska LIDL Žihadielko na parcele č. 2702 k.ú. Komárna, ktorého 
investorom bude spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., 

 
B/      súhlasí  
 

s prijatím daru spoločnosti LIDL Slovenská republika, v.o.s. týkajúca sa detského 
ihriska Žihadielko, 

 
C/  schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 

 
1. zníženie bežných výdavkov, program 8.7, odd. 06, položka 630 - Rezerva 

poslancov o sumu 8.000,- eur 

2. zvýšenie bežných výdavkov, program 8.1., odd. 06, položka 635 – Výdavky na 
prípravné práce a úpravy okolia pri vybudovaní detského ihriska Žihadielko o 
sumu 8.000,- eur   

D/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2018. 

 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1837/2018 
uznesenie 

k prerušeniu 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20.06 hod.,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 16. 
mája 2018 (streda) so začiatkom o 13.00 hod..   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 35: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  14 
ZA    :  5 
PROTI    :  2 
ZDRŽALO SA   :  7 
NEHLASOVALO   :  0 
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1838/2018 
uznesenie 

k prerušeniu 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20.06 hod.,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 16. 
mája 2018 (streda) so začiatkom o 14.00 hod..   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 36: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  14 
ZA    :  5 
PROTI    :  3 
ZDRŽALO SA   :  6 
NEHLASOVALO   :  0 
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1839/2018 
uznesenie 

k prerušeniu 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20.06 hod.,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 16. 
mája 2018 (streda) so začiatkom o 15.00 hod..   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


