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1217/2013 
uznesenie 

k návrhu na overovate ľov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 31. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 

- Ing. Alžbeta Jágerská, 
       - Ing. Gabriel Dékány. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1218/2013 
uznesenie 

k návrhu programu 31. (mimoriadneho) zasadnutia Mes tského zastupite ľstva v Komárne 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 31. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 
01. augusta 2013 v nasledovnom znení:  
 

1. Otvorenie 
2. Návrh na účasť mesta Komárno v projekte Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ – 

kód: OPIS-2013/1.2/05 
3. Záver 

 
 
 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1219/2013 
uznesenie 

k návrhu na ú časť mesta Komárno v projekte  
Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ kód: OPIS-2 013/1.2/05 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

predložený informatívny materiál o projekte „Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód 
projektu OPIS-2013/1.2/05“ pre operačný program informatizácia spoločnosti, 

 
B/ konštatuje, že 
 

1. mesto Komárno ako žiadateľ spĺňa kritériá na podanie žiadosti: 
� právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho 
kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov, 

� počet obyvateľov: mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 
presiahol hranicu 20 000, 

2. termín uzávierky výzvy je do 05.08.2013, 
3. vlastné zdroje tvoria 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

stanovených žiadateľom, 
 
C/ schva ľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s názvom 
Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05 pre 
operačný program informatizácia spoločnosti na realizáciu projektu s názvom „ 
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne“, 

2. realizáciu predmetného projektu po jeho schválení, 
3. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 67 352,43 EUR z vlastných zdrojov 
mesta, 

4. zabezpečenie prevádzky projektu s uvedenou sumou vo výške 67 500,00 EUR 
ročne a účelom použitia v trvaní min. 5 rokov po skončení realizácie projektu, 

 
D/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 
 predložiť Mestskému zastupiteľstvu pred podpísaním zmluvy o poskytnutí dotácie model 

využívania, financovania a návratnosti projektu. 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 

 


