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                                      1 Uznesenia podpísané primátorom d�a 15.12.2017

1566/2017 
uznesenie 

k návrhu overovate�ov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

ur�uje  

dvoch overovate�ov 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne nasledovne: 

-  Mgr. Károly Less, 
-  Ing. Zoltán Bujna. 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1567/2017 
uznesenie 

k návrhu programu 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

schva�uje  

program 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne konaného d�a 14. decembra 
2017 v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky 
3. �iadosti a návrhy spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. 
4. Správa o plnení uznesení  
5. �iadosti a návrhy vo finan�ných veciach 

Programový bod  o 16.00 hod. � Podnety, pripomienky a otázky ob�anov mesta 
6. Návrh programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 

2019-2020 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacro�ného programového rozpo�tu      
mesta Komárno na roky 2018-2020 

7. Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 
8. Návrh VZN Mesta Komárno �. ...../2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
9. Návrh rozpo�tu rozpo�tovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 

2018-2020 
10. Návrh rozpo�tu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2018-

2020 
11. Návrh rozpo�tu príspevkovej organizácie na roky 2018-2020 � COMORRA SERVIS 
12. �iadosti o poskytnutie finan�nej dotácie pod�a VZN �. 11/2015 pre: 

-   Cykloturistický klub Slobodný pútnici, 
-   Generation C Media, s.r.o.  

13. �iadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
14. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
15. Plán kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018 
16. �iadosti a návrhy v sociálnych veciach  
17. �iadosti a návrhy v bytových veciach 
18. �iadosti a návrhy vo veciach �kolstva, kultúry a mláde�e  
19. Návrh úpravy �tatútu Mestskej polície v Komárne
20. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 

01.01.2018 do 31.12.2018 
21. Správa o stave za�atých a pripravovaných investi�ných akcií  
22. Predkladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie � návrh na vyradenie 

nedokon�ených investícií a ich odpísanie 
23. Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne 
24. Rôzne 
25. Záver 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 
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1568/2017 
uznesenie 

k predlo�enému Podnikate�skému plánu na roky 2018-2020  
spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie: 

predlo�ený návrh Podnikate�ského plán spolo�nosti KOMVaK � Vodárne 
a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. na rok 2018 vrátane cash-flow s podpornými 
materiálmi, 

B/ schva�uje 

Podnikate�ský plán spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,
a.s. na rok 2018,

C/ �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

rozhodnutím jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného 
zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna a.s. 
postupova� pod�a bod B/ tohto uznesenia. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1569/2017 
uznesenie 

k Návrhu spolo�nosti na odkúpenie pozemku pod �OV Zlatná na Ostrove 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

Návrh spolo�nosti na odkúpenie pozemku pod �OV Zlatná na Ostrove, vrátane jej 
areálu a prístupovej cesty na pozemkoch �C� vedených na LV 2008 v k. ú. Zlatná na 
Ostrove, p. �. 1039/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

B/ schva�uje 
  

Návrh na odkúpenie pozemku pod �OV Zlatná na Ostrove, vrátane jej areálu 
a prístupovej cesty na pozemkoch �C� vedených na LV 2008 v k. ú. Zlatná na 
Ostrove, p. �. 1039/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za cenu stanovenú 
Slovenským pozemkovým fondom, 

  
C/        �iada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

prija� rozhodnutie jediného akcionára Mesta Komárno obchodnej spolo�nosti
KOMVaK vykonávajúceho pôsobnos� valného zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK � 
Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1570/2017 
uznesenie 

k zru�eniu �inností spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. 
   
Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

návrh spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. o zru�ení 
�innosti v zmysle predlo�eného materiálu,

B/ schva�uje 
  

zru�enie �inností uvedených v stanovách spolo�nosti v �asti �predmet podnikania� : 

- vedenie ú�tovníctva, 
- automatizované spracovanie dát, 

C/        �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

prija� rozhodnutie jediného akcionára Mesta Komárno obchodnej spolo�nosti
KOMVaK vykonávajúceho pôsobnos� valného zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK � 
Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1571/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu  
Stanov spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

návrh na zmenu Stanov spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta 
Komárna, a.s., v zmysle predlo�eného materiálu, 

B/  schva�uje 

zmenu Stanov spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., 
ktoré tvorí Prílohu �. 1 tohto uznesenia, 

C/  �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

prija� rozhodnutie jediného akcionára Mesta Komárno obchodnej spolo�nosti 
KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. vykonávajúceho pôsobnos�
valného zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

  

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



��������	�
�����
�����������������

��

�

NÁVRH NA ZMENU STANOV  spolo�nosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s 
 
  
1. �lánok 2 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

 

„�lánok 2 

Predmet podnikania 

 

Predmetom podnikania spolo�nosti je: 

1. výroba a dodávka pitnej vody 

2. výroba a dodávka úžitkovej vody 

3. odvod odpadových a daž�ových vôd 

4. údržba a oprava kanalizácií 

5. údržba a oprava vodovodov 

6. prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie (V-I) 

7. prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie (K-I) 

8. výstavba inžinierskych sietí 

9. prenájom vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení 

10. stavebné práce – vodohospodárske a pozemné stavby 

11. inžinierska �innos� vo vodnom hospodárstve 

12. odvoz a likvidácia odpadových vôd“  

13.      ve�koobchod a maloobchod s vo�nými komoditami v rozsahu vo�nej živnosti 

 

 
2. Bod 1. �lánku 3 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

„1. Výška základného imania spolo�nosti je 1.419.000,- eur (slovom: jedenmilión 

štyristodevätnás�tisíc eur).“ 

 

 
3. Bod 2. �lánku 5 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

„2. Základné imanie spolo�nosti je rozvrhnuté na akcie nasledovne: 

      druh akcií:               kme�ové akcie 

      po�et akcií:     1000 ks (slovom: jedentisíc kusov) 

      menovitá hodnota jednej akcie:            934,- eur (slovom: devä�stotridsa�štyri  eur) 

      emisný kurz akcií:    934,- eur (slovom: devä�stotridsa�štyri eur) 

      podoba akcií:               zaknihovaný cenný papier 

      forma akcií:    na meno 

     obmedzenie prevodite�nosti akcií:  predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia                               

     osobitné práva spojené s týmto druhom akcií:  nie sú 

 

      druh akcií:               kme�ové akcie 

      po�et akcií:     1000 ks (slovom: jedentisíc kusov) 

      menovitá hodnota jednej akcie:            485,- eur (slovom: štyristoosemdesiatpä� eur) 

      emisný kurz akcií:    485,- eur (slovom: štyristoosemdesiatpä� eur) 

      podoba akcií:               zaknihovaný cenný papier 

      forma akcií:    na meno 

     obmedzenie prevodite�nosti akcií:  predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia                                                            

     osobitné práva spojené s týmto druhom akcií:  nie sú“ 
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4. V bode 5. �lánku 5 Stanov sa vypúš�a text: „(v Stredisku cenných papierov)“. 

 

 
5. Bod 11. �lánku 6 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

„11. Akcionár má právo žiada� a predstavenstvo je povinné akcionárovi poskytnú� na jeho 

požiadanie úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s �innos�ou spolo�nosti. 

Predstavenstvo je povinné poskytnú� akcionárovi informácie do 15 dní odo d�a doru�enia 

žiadosti akcionára.“ 

 

 
6. Písmeno d) �lánku 7 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

„d) generálny riadite� spolo�nosti.“ 

 

 

7. Písmená j) až r) bodu 1. �lánku 8 Stanov sa nahrádzajú novým nasledovným znením: 

 

j)  rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode  podniku alebo zmluvy o prevode �asti 

podniku alebo zmluvy o prevode akcie alebo zmluvy o prevode �asti akcie alebo zmluvy 

o prevode aktív spolo�nosti, 

k)  rozhodovanie o prevode vlastníctva k hnute�nému majetku, ktorého nadobúdacia hodnota 

v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,- eur, 

l)  rozhodovanie o prevode vlastníctva k nehnute�nému majetku, ktorého nadobúdacia 

hodnota v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,- eur,  

m) nakladanie s majetkom spolo�nosti, ak spolo�nos� je predávajúci, prenajímate�, darca, 

ktorý majetok je legislatívne vymedzený ako verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako i 

s majetkom bezprostredne súvisiacim s ich prevádzkovaním (odber, zachytávanie a 

úprava vody, zhromaž�ovanie, akumulácia, rozvod a dodávky pitnej vody, príjem, 

odvádzanie a �istenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúš�aná 

do povrchových vôd), ak nadobúdacia hodnota majetku v jednotlivom prípade sa rovná 

alebo presahuje sumu 30.000,- eur, 

n) uzavretie a skon�enie nájomnej zmluvy na majetok spolo�nosti na dobu rovnajúcu sa 

alebo dlhšiu ako 3 roky alebo ak celková výška nájmu by sa rovnala alebo presahovala 

sumu 30.000,- eur, alebo ak celková hodnota prenajatej veci sa rovnala alebo 

presahovala sumu 30.000,- eur, 

o)  uskuto�nenie všetkých finan�ných operácií a transakcií v jednotlivom prípade rovnajúcich 

alebo prevyšujúcich sumu 30.000,- eur, ak uvedené finan�né operácie a transakcie 

neboli už schválené valným zhromaždením spolo�nosti v rámci podnikate�ského a 

finan�ného plánu spolo�nosti, 

p)  schválenie alebo odvolanie audítora na overenie ú�tovnej závierky a výro�nej správy, 

pri�om návrh na schválenie alebo odvolanie má právo predloži� akcionár ako aj 

predstavenstvo alebo dozorná rada, 

q)  schválenie žiadosti o poskytnutie úveru pre spolo�nos� v prípade, ak by výška úveru mala 

presiahnu� sumu 30.000,- eur alebo dobu splatnosti  2 alebo viac rokov, 

r)  schválenie založenia majetku spolo�nosti, ak nadobúdacia hodnota  majetku spolo�nosti, 

na ktorý by malo by� zriadené záložné právo, presahuje sumu 30.000,- eur,“ 

 

 

8. Písmená h) až m) bodu 4. �lánku 14 Stanov sa nahrádzajú novým nasledovným 

znením: 
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h)  rozhoduje o prevode hnute�ného majetku spolo�nosti, ktorého hodnota je nižšia, ako je 

vymedzená v �lánku 8 ods. 1 písm. k) stanov, pri�om v prípade majetku v hodnote nižšej 

ako 30.000,- eur avšak vyššej ako 15.000,- eur je potrebný predchádzajúci písomný 

súhlas dozornej rady, 

i)    rozhoduje o prevode nehnute�ného majetku spolo�nosti, ktorého hodnota je nižšia, ako je 

vymedzená v �lánku 8 ods. 1 písm. l) stanov, pri�om v prípade  majetku v hodnote nižšej 

ako 30.000,- eur avšak vyššej ako 15.000,-EUR je potrebný predchádzajúci písomný 

súhlas dozornej rady, 

j)    rozhoduje o uzavretí a skon�ení nájomnej zmluvy na majetok spolo�nosti na dobu kratšiu 

ako 3 roky  alebo ak celková výška nájmu by bola nižšia ako 30.000,- eur alebo ak 

celková hodnota prenajatej veci by bola nižšia ako 30.000,- eur. V prípade, ak celková 

hodnota prenajatej veci by bola nižšia ako 30.000,- eur avšak vyššia ako 15.000,- eur je 

potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady, 

k) uskuto�nenie všetkých finan�ných operácií a transakcií v jednotlivom prípade 

nepresahujúcich sumu 30.000,- eur. Finan�né operácie a transakcie v jednotlivom 

prípade nižšie ako suma 30.000,- eur avšak vyššie ako suma 15.000,- eur podliehajú 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu dozornej rady, 

l)   zabezpe�uje všetky objednávky, práce a služby v súlade s platnou legislatívou najmä 

zákonom o verejnom obstarávaní, 

m) pri obstarávaní  majetku, prác a služieb vo forme objednávok a zmlúv je povinné 

postupova� v súlade s platnou legislatívou a v prípade, ak cena objednávky je vyššia 

alebo sa rovná sume 15.000,- eur alebo cena uvedená v zmluve je vyššia alebo sa rovná 

sume 30.000,- eur je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady.“ 

 

 

9. �lánok 19 Stanov sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

 

„�lánok 19 
Generálny riadite� spolo�nosti 

 

1. Generálny riadite� spolo�nosti (�alej len „generálny riadite�“) je výkonným orgánom 

spolo�nosti. 

 

2. Generálnym riadite�om je predseda predstavenstva. 

 

3. Generálny riadite� riadi spolo�nos� v rozsahu právomocí udelených mu predstavenstvom. 

 

4. Generálny riadite� najmä: 

a) vykonáva uznesenia predstavenstva v súlade s týmito stanovami a právnymi predpismi, 

b) zabezpe�uje operatívne riadenie spolo�nosti, zodpovedá za bežný chod spolo�nosti a za 

hospodárne a efektívne využívanie finan�ných prostriedkov a majetku spolo�nosti, 

c) vykonáva sledovanie, podporu a kontrolu obchodných plánov spolo�nosti, 

d) predkladá návrhy predstavenstvu, 

e) menuje a odvoláva vedúcich organiza�ných zložiek spolo�nosti, 

f) vykonáva pôsobnos�, ktorú na neho predstavenstvo prenieslo, 

g) vykonáva pôsobnos�, ktorá je nevyhnutná na splnenie úloh spolo�nosti v rámci 

všeobecne záväzných právnych predpisov a organiza�ného poriadku spolo�nosti, 

h) zodpovedá za ú�elné využívanie pracovného �asu zamestnancami spolo�nosti, 

i) predkladá návrh organiza�nej štruktúry spolo�nosti na schválenie predstavenstvu.“ 
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1572/2017 
uznesenie 

k návrhu pravidiel odme�ovania orgánov  
spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s. 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
  

predlo�ený návrh pravidiel odme�ovania orgánov spolo�nosti KOMVaK � Vodárne 
a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., ktorý tvorí prílohu �.1 tohto uznesenia, 

B/        �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

prija� rozhodnutie jediného akcionára Mesta Komárno obchodnej spolo�nosti
KOMVaK vykonávajúceho pôsobnos� valného zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK � 
Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s., v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



 
Príloha 1 k uzneseniu �íslo 1572/2017  

 
 

Pravidlá odme�ovania 
orgánov spolo�nosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 

 
 
 
1. Náklady spojené s výkonom �innosti predstavenstva a dozornej rady hradí spolo�nos�. 

2. �lenom predstavenstva a dozornej rady náleží za výkon funkcie odmena pod�a týchto 
Pravidiel odme�ovania orgánov spolo�nosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. po�núc d�om 01.01.2018. 

3. Odmena �lenov predstavenstva predstavuje násobok priemernej mesa�nej nominálnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (�alej len „priemerná 
mzda v Slovenskej republike“) v zmysle bodu 4. 

4. �lenom predstavenstva patrí mesa�ná odmena v nasledovnej výške:  

a) predsedovi – 1,3-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike, 
b) �lenovi - 1,1-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.  

5. Odmena �lenov dozornej rady predstavuje násobok priemernej mesa�nej nominálnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (�alej len „priemerná 
mzda v Slovenskej republike“) v zmysle bodu 6. 

6. �lenom dozornej rady patrí mesa�ná odmena v nasledovnej výške:  

a) predsedovi – 0,6 násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike, 
b) �lenovi - 0,4-násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.  

7. Valné zhromaždenie si vyhradzuje právo zmeny pravidiel odme�ovania. 

8. Pravidlá odme�ovania orgánov spolo�nosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna, a.s. schválené uznesením valného zhromaždenia d�a 19. decembra 2017. 
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1573/2017 
uznesenie 

k Informatívnej správe o rie�ení havárií na infra�trukturálnom majetku Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o rie�ení havárií na infra�trukturálnom majetku Mesta Komárno, 
predkladanú v zmysle uznesenia �. 1098/2016 z 27. zasadnutia MZ v Komárne, konaného 
08.12.2017. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1574/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo�tu na rok 2017  
                                                 
Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/     schva�uje 

zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2017, povolené prekro�enie 
výdavkov pri dosiahnutí vy��ích príjmov nasledovne:

1.   zvý�enie be�ných príjmov, polo�ka 111 výnos dane z príjmov FO o sumu 50.000,- 
eur, 

2. zvý�enie be�ných výdavkov, program 8.6.3, odd. 06, polo�ka 635 opravy a havárie 
vodárenského majetku, o sumu 50.000,- eur,  

                   
B/  �iada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno

 premietnu� zmenu rozpo�tu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového  
rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2017. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1575/2017 
uznesenie 

k návrhu prevádzkovej zmluvy predlo�enej spolo�nos�ou  
KOMVaK � Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie  

1. Návrh prevádzkovej zmluvy o výkone správy majetku mesta, predmetom ktorej je       
prevádzkovanie infra�trukturálneho majetku mesta Komárno -verejnej vodovodnej 
siete vrátane objektov na nej (�alej len �VVS�), verejnej kanaliza�nej siete (�alej 
len �VKS�) a �istiarne odpadových vôd (�alej ��OV�) v súlade so zákonom 
�.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona �. 276/2001 Z.z. o regulácií v sie�ových odvetviach, 
prevádzkovate�om KOMVaK �  Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s.,  

2. Stanovisko právneho oddelenia MsÚ k návrhu Prevádzkovej zmluvy, 

B/  �iada  
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno   
a  
Mgr. Patrika Rumana, predsedu predstavenstva spolo�nosti KOMVaK �  
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 

pokra�ova� vo vzájomnom rokovaní v záujme ur�enia spôsobu �al�ieho 
prevádzkovania vodárenského majetku mesta Komárno so zoh�adnením záverov Due 
diligence týkajúcich sa návrhu odporú�aní o budúcom vývoji spolo�nosti, vrátane 
informácií o podnikate�skej �innosti a o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
spolo�nosti na budúce obdobie v súlade s uznesením MZ v Komárne �. 1193/2017. 

                                                                                                    Termín: do 31.03.2018 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1576/2017 
uznesenie 

k návrhu na zru�enie uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1402/2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

zru�uje  

uznesenie �. 1402/2017, nako�ko �iadate� po prevzatí súhlasu na uzatvorenie zmluvy 
o nájme prideleného bytu sa nedostavil podpísa� zmluvu o nájme prideleného bytu. 

1402/2017 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
     

prideli� 1-izbový byt na Ul. ro�níckej �koly 51/51 v  Komárne pre I. V., trvalým pobytom 
945 01 Komárno, s tým, �e zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  zmysle § 9 
ods.  3 a  4 VZN �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok, 

B/ �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

zabezpe�i�  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy o  nájme  bytu v zmysle bodu  
A/ tohto uznesenia.     

Dátum: Plnenie: Odbor: 
28.11.2017 Bol zaslaný súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme prideleného 

bytu, zmluva je pripravená na podpis. �iadate� súhlas mesta 
prevzal d�a 23.10.207 (doru�enka �. 60318/3459/RSB/2017). 
�iadate� sa do 7 dní od doru�enia súhlasu mesta nedostavil za 
ú�elom podpísa� zmluvu o nájme prideleného bytu na Mestský 
úrad Komárno, ani na písomnos� mesta �iadnym spôsobom 
nereagoval, preto uznesenie navrhujeme zru�i�.

SaSO/RSB

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1577/2017 
uznesenie 

k návrhu na zru�enie uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne �. 1449/2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

zru�uje  

uznesenie �. 1449/2017, nako�ko na uvedený pozemok je uzatvorená platná zmluva 
o výpo�i�ke. 

1449/2017 
uznesenie

k �iadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskor�ích predpisov,  

- zámer predaja �asti pozemku, parcely registra �C� �. 3868 o výmere 110 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno,  

pre J. O., rodeného O. a man�. D. O., rodenú K., obaja s trvalým pobytom 945 01 
Komárno, ako prípad hodný osobitného zrete�a, nako�ko sú vlastníkmi susednej 
nehnute�nosti, rodinného domu so súp.�. 1468, ktorá sa nachádza na parc. registra 
�C� �. 3861 v k.ú. Komárno a �iadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, 

2.  kúpnu cenu pozemku pod�a BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom  4.158,- eur, za 
nasledovnej podmienky: 

- mesto zverejní svoj  zámer preda� pozemok v súlade s  ustanoveniami pod�a 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb.  
-  
- o majetku obcí v znení neskor�ích predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zrete�a, 

B/        �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predlo�i� na �al�ie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
Dátum: Plnenie: Odbor: 
05.12.2017 Návrh na zru�enie uznesenia, nako�ko na uvedený pozemok je 

uzatvorená platná zmluva o výpo�i�ke. 
OSM 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1578/2017 
uznesenie 

k návrhu na zru�enie uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

zru�uje  

uznesenie �. 615/2016, nako�ko na zasadnutí  MZ v Komárne d�a 15.11.2017 bolo prijaté 
uznesenie �. 1523/2017 k refinancovaniu existujúcich úverov a dlhodobého záväzku 
spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ktoré aktuálne rie�i 
problematiku konsolidácie a refinancovania spolo�nosti komplexne so SLSP. Uznesenie �. 
615/2016 je v tejto forme nerealizovate�né.

615/2016 
uznesenie 

k prijatiu úveru spolo�nos�ou KOMVaK  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      berie na vedomie 

- dôvodovú správu spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárno   
a.s., 

- �iados� spolo�nosti o odsúhlasenie mo�nosti �erpania úveru na splatenie  záväzkov 
vyplývajúcich z podpísanej Notárskej zápisnice zo d�a 20.01.2015, 

- záväznú úverovú ponuku na poskytnutie a �erpanie úveru od Tatrabanka a.s 
Bratislava zo d�a 03.12.2015, ktorá je neoddelite�nou sú�as�ou uznesenia, 

B/ �iada  
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  

rozhodnutím jediného akcionára zabezpe�i� prostredníctvom �lenov predstavenstva 
spolo�nosti potrebné úkony pod�a bodu A/ uznesenia nasledovne:   

      
a/  podpísanie úverovej zmluvy a �erpanie úveru v súlade s predlo�enou ponukou  

Tatrabanky a.s. Bratislava, 

b/   podpísanie zabezpe�ovacieho nástroja úveru vo forme a v rozsahu po�adovanom 
v ponuke Tatrabanky a.s. Bratislava v tom: 

 - zálo�né právo na  �Prívod vody Komárno, �ulov Dvor, Lándor, Kava� 
registrované v Notárskom  centrálnom registri zálo�ných práv, 

 -  zálo�né právo na ú�ty spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna,  a.s., 

 -   blanko zmenka spolu so zmluvou o pou�ití zmenky 

s tým, �e zabezpe�enie mô�e by� upravené resp. doplnené na základe analýzy situácie 
spolo�nosti. 
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Dátum: Plnenie: Odbor: 
30.11.2017 Nako�ko na zasadnutí MsZ v Komárne d�a 15.11.2017 

bol prijatý návrh na kompletné refinancovanie úverov 
a dlhodobých záväzkov spolo�nosti, uznesenie v takomto 
znení je neaktuálne. 

KOMVaK 
predstavenstvo

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1579/2017 
uznesenie 

k návrhu na zru�enie uznesenia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

zru�uje  

uznesenie �. 999/2016, nako�ko na zasadnutí  MZ v Komárne d�a 15.11.2017 bolo prijaté 
uznesenie �. 1523/2017 k refinancovaniu existujúcich úverov a dlhodobého záväzku 
spolo�nosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ktoré aktuálne rie�i 
problematiku konsolidácie a refinancovania spolo�nosti komplexne so SLSP. Uznesenie �. 
999/2016 je v tejto forme nerealizovate�né.

999/2016 
uznesenie 

k prijatiu úveru spolo�nos�ou 
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 

Mestské zastupite�stvo 

A/ berie na vedomie 

1. Dôvodovú správu spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, 
a.s., 

2. �iados� spolo�nosti zo d�a 24.10.2016 o odsúhlasenie mo�nosti �erpania úveru 
na splatenie záväzkov vo�i spolo�nosti HASS, s.r.o. so sídlom Priemyselná 3096, 
953 01 Zlaté Moravce, I�O: 36 550 965, 

3. Indikatívnu úverovú ponuku na poskytnutie a �erpanie úveru od Tatra banky, a.s. 
Bratislava zo d�a 21.10.2016, ktorá je neoddelite�nou sú�as�ou tohto uznesenia, 

B/ �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

rozhodnutím jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného 
zhroma�denia spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. 
schváli� a následne  zabezpe�i� nasledovné úkony: 

- podpísanie úverovej zmluvy a �erpanie úveru v súlade s predlo�enou 
indikatívnou úverovou ponukou Tatra banky a.s. Bratislava zo d�a 21.10.2016, 

- podpísanie zabezpe�ovacieho nástroja úveru vo forme a v rozsahu 
po�adovanom v indikatívnej úverovej ponuke Tatra banky a.s. Bratislava v tom: 

1. Zálo�né právo na �Prívod vody Komárno, �ulov Dvor, Lándor, Kava� 
registrované v Notárskom centrálnom registri zálo�ných práv, 

2. Zálo�né právo na bankové ú�ty spolo�nosti KOMVaK � Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s..  
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Dátum: Plnenie: Odbor: 
30.11.2017 Nako�ko na zasadnutí MsZ v Komárne d�a 15.11.2017 

bol prijatý návrh na kompletné refinancovanie úverov 
a dlhodobých záväzkov spolo�nosti, uznesenie v takomto 
znení je neaktuálne. 

KOMVaK 
predstavenstvo

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1580/2017 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 
ku d�u 30.11.2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
       
berie na vedomie
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne ku d�u 
30.11.2017.          

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1581/2017 
uznesenie    

k zmene Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2017, povolené prekro�enie 
výdavkov pri dosiahnutí vy��ích príjmov nasledovne:

-   zvý�enie be�ných príjmov, polo�ka 221 001 správny poplatok stavebného úradu 
o sumu 3.000,- eur, 

- zvý�enie be�ných výdavkov oddiel 04., program 2.3, polo�ka 600 be�né výdavky  
staveného úradu sumu o sumu 3.000,- eur, 

B/ �iada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

premietnu� zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
Mesta Komárno na rok 2017. 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1582/2017 
uznesenie 

k �iadosti Základnej umeleckej �koly, Letná ul. 12, Komárno � M�vészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom o úpravu rozpo�tu na rok 2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
A/  berie na vedomie  

�iados� Základnej umeleckej �koly, Letná ul. 12, Komárno � M�vészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom o navý�enie rozpo�tu na rok 2017 na strane be�ných príjmov 
a be�ných výdavkov o finan�né prostriedky v celkovej vý�ke 9.500,- eur z dôvodu 
dosiahnutia vy��ích príjmov, 

B/  schva�uje 

zmenu rozpo�tu Základnej umeleckej �koly, Letná ul. 12, Komárno � M�vészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2017 navý�enie na strane be�ných 
príjmov polo�ka 200 � Neda�ové príjmy a na strane be�ných výdavkov polo�ka 630 � 
Tovary a slu�by o finan�né prostriedky vo vý�ke 9.500,- eur, 

C/   �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
a 
ukladá 
Franti�ek Petrovi, riadite�ovi Základnej umeleckej �koly, Letná ul. 12, Komárno 
� M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom  

1. premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpo�tu Základnej 
umeleckej �koly, Letná ul. 12, Komárno � M�vészeti Alapiskola, Nyár utca 12, 
Komárom na rok 2017, 

2. postupova� v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia. 

Termín: 31. december 2017 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1583/2017 
uznesenie 

k zmene uznesenia �. 1473/2017  
z 35. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne,  

konaného d�a 28. septembra 2017 � pokra�ovanie 35. zasadnutia Mestského 
zastupite�stva v Komárne d�a 05. októbra 2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
mení  

uznesenie Mestského zastupite�stva v Komárne �íslo 1473/2017 zo d�a 05. októbra 2017 
nasledovne: 

�Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

�iados� Základnej �koly J. A. Komenského, Komenského �. 3, Komárno 
o spolufinancovanie projektu �Úspe�ne v základnej �kole� v rámci Opera�ného 
programu 	udské zdroje, 

B/ schva�uje  

1. v prípade úspe�nosti spolufinancovanie projektu �Úspe�ne v základnej �kole� 
v celkovej vý�ke 252 tis. eur, z toho spoluú�as� mesta Komárno vo vý�ke 12.600,- 
eur na obdobie realizácie projektu od roku 2018 do roku 2020 nasledovne: 
- v roku 2018 vo vý�ke 4.200,- eur, 
- v roku 2019 vo vý�ke 4.200,- eur, 
- v roku 2020 vo vý�ke 4.200,- eur, 

2. poskytnutie finan�ných prostriedkov Základnej �kole J. A. Komenského, 
Komenského �. 3, Komárno na roky 2018 - 2020 v zmysle bodu B/1 tohto 
uznesenia na realizáciu projektu �Úspe�ne v základnej �kole� z Programového 
rozpo�tu Mesta Komárno na roky 2018 a� 2020, 

C/ �iada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 a 
 ukladá 

PaedDr. Zuzane Langschádlovej, riadite�ke Základnej �koly J. A. Komenského, 
Komenského �.3, Komárno 

1. zapracova� dotáciu pre Základnú �kolu J.A. Komenského, Komenského �.3, 
Komárno na roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na projekt 
�Úspe�ne v základnej �kole� do Programového rozpo�tu Mesta Komárno na roky 
2018 a� 2020, 

2. postupova� v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.� 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1584/2017 
uznesenie 

k zmene uznesenia �. 1512/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupite�stva 
v Komárne, konaného d�a 09. novembra 2017 � 1. pokra�ovanie 36. zasadnutia 

Mestského zastupite�stva v Komárne d�a 15. novembra 2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
mení  

uznesenie Mestského zastupite�stva v Komárne �íslo 1512/2017 zo d�a 15. novembra 2017 
nasledovne: 

�Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

�iados� Základnej �koly Komárno, Ul. pohrani�ná 9 o spolufinancovanie projektu 
�V základnej �kole úspe�nej�í� v rámci Opera�ného programu 	udské zdroje, 

B/ schva�uje  

1. spolufinancovanie projektu �V základnej �kole úspe�nej�í� v celkovej vý�ke 
62.280,- eur, z toho spoluú�as� mesta Komárno vo vý�ke 3.114,- eur na obdobie 
realizácie projektu od roku 2018 do roku 2020 nasledovne: 

- v roku 2018 vo vý�ke 1.038,- eur, 
- v roku 2019 vo vý�ke 1.038,- eur, 
- v roku 2020 vo vý�ke 1.038,- eur, 

2. poskytnutie finan�ných prostriedkov Základnej �koly Komárno, Ul. pohrani�ná 9 
na roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na realizáciu projektu 
�V základnej �kole úspe�nej�í� z Programového rozpo�tu Mesta Komárno na roky 
2018 a� 2020, 

C/ �iada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 a 
 ukladá 

Mgr. Slavomírovi 	ur�ovi, riadite�ovi Základnej �koly Komárno, Ul. pohrani�ná 
9 

1. zapracova� dotáciu pre Základnú �kolu Komárno, Ul. pohrani�ná 9 na roky 2018 - 
2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na projekt �V základnej �kole 
úspe�nej�í� do Programového rozpo�tu Mesta Komárno na roky 2018 a� 2020, 

2.  postupova� v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.� 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1585/2017 
uznesenie 

k návrhu na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na be�né výdavky  
v rámci rozpo�tu Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma
arským, Ul. práce 24, 
Komárno � Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom na rok 2017 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
A/ schva�uje  

zmenu rozpo�tu Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Ul. práce 24, 
Komárno � Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom na rok 2017, 
zní�enie kapitálových výdavkov schválený v zmysle uznesenia �. 1514/2017 z 36. 
zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne, konaného d�a 09. novembra 2017 
� 1. pokra�ovanie 36. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne d�a 15. 
novembra 2017 a zvý�enie be�ných výdavkov o finan�né prostriedky v celkovej vý�ke 
7.400,- eur na rekon�trukciu strojovne výukového bazénu, 

B/ �iada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 a 
 ukladá 

Judite Károlyi Szikonya, riadite�ke Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom 
ma
arským, Ul. práce 24, Komárno � Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv�
Alapiskola Komárom 

1. premietnu� zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpo�tu Základnej �koly 
s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Ul. práce 24, Komárno � Munka Utcai 
Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom na rok 2017, 

2. postupova� v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia. 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1586/2017 
uznesenie 

k �iadosti Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma
arským Móra Jókaiho,  
Ul. mieru 2, Komárno � Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom  

o pridelenie finan�ných prostriedkov na spoluú�as� projektu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

�iados� Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma�arským Móra Jókaiho, Ul. mieru 
2, Komárno � Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom o pridelenie 
finan�ných prostriedkov na spoluú�as� projektu �V základnej �kole úspe�nej�í� 
v rámci Opera�ného programu 	udské zdroje, 

B/ súhlasí 

v prípade úspe�nosti so spolufinancovaním projektu �V základnej �kole úspe�nej�í� 
pre Základnú �kolu s vyu�ovacím jazykom ma�arským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 
Komárno � Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom v maximálnej 
vý�ke 5% z celkových oprávnených nákladov na obdobie realizácie projektu od roku 
2018 do roku 2020. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1587/2017 
uznesenie 

k �iadosti Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma
arským, Ul. práce 24, Komárno 
� Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom 
o pridelenie finan�ných prostriedkov na spoluú�as� projektu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

�iados� Základnej �koly s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Ul. práce 24, Komárno � 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom o pridelenie finan�ných 
prostriedkov na spoluú�as� projektu �V základnej �kole úspe�nej�í� v rámci 
Opera�ného programu 	udské zdroje, 

B/ súhlasí 

v prípade úspe�nosti so spolufinancovaním projektu �V základnej �kole úspe�nej�í� 
pre Základnú �kolu s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Ul. práce 24, Komárno � 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom v maximálnej vý�ke 5% 
z celkových oprávnených nákladov na obdobie realizácie projektu od roku 2018 do 
roku 2020. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1588/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie dotácie pre Mestský basketbalový klub Komárno  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

list Mestského basketbalového klubu Komárno, v ktorom �iadajú o dotáciu,  

B/ schva�uje  

pre Mestský basketbalový klub Komárno 

1. zmenu Programového rozpo�tu na rok 2017, povolené prekro�enie výdavkov pri 
dosiahnutí vy��ích príjmov nasledovne: 

- zvý�enie be�ných príjmov, polo�ka 221 - Výherné hracie automaty o sumu 
10.000,- eur, 

- zvý�enie �portového fondu, program 5.1, odd. 08, polo�ka 642001 transfer pre 
ob�ianske zdru�enie Mestský basketballový klub - MBK Komárno  o sumu 
10.000,- eur,

2. poskytnutie finan�nej dotácie zo �portového fondu na zvý�ené výdavky spojené 
s navý�ením po�tu medzinárodných zápasov Alpsko - jadranského pohára vý�ke 
10.000,- eur, 

            
C/  �iada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno

1. premietnu� zmenu rozpo�tu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2017, 

2. zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí ú�elovej finan�nej 
dotácie v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia na poskytnutie ú�elovej dotácie pre 
ob�ianske zdru�enie - Mestský basketbalový klub Komárno, �portová 1, 945 01  
Komárno. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1589/2017 
uznesenie 

k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra 
k návrhu programového viacro�ného rozpo�tu mesta Komárno na roky 2018 - 2020 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového viacro�ného rozpo�tu 
mesta Komárno na roky 2018 - 2020.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1590/2017 
uznesenie     

k návrhu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2018 
a predbe�ný návrh Programového rozpo�tu Mesta Komárno na roky 2019, 2020 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

Programový rozpo�et Mesta Komárno na rok 2018, ako vyrovnaný rozpo�et na 
strane príjmov a výdavkov vo vý�ke 22.858.860,- eur, (príloha �. 1 - príjmy rozpo�tu 
a �. 2  - výdavky rozpo�tu tvoria v zú�enej forme prílohu tohto uznesenia),

B/ berie na vedomie 

1. Programový rozpo�et Mesta Komárno na rok 2019, ako vyrovnaný rozpo�et na 
strane príjmov a výdavkov vo vý�ke  22.696.652,- eur, 

2. Programový rozpo�et Mesta Komárno na rok 2020, ako vyrovnaný rozpo�et  na 
strane príjmov a výdavkov vo vý�ke  23.272.753,- eur, 

C/ �iada 
 Ing. László  Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

1. ú�elové polo�ky, t.j. oprava a obnova MK - chodníkov, obnova centra mesta, 
vynútené opravy a údr�ba �kolských zariadení, dotácie na �portové zariadenia 
v majetku mesta a vytvorenú rezervu pre poslancov, bude mo�né �erpa� na 
základe schválenia MZ, 

2. dodr�a� výdavky jednotlivých programov ako záväzné limity na rok 2018. 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



Príloha �. 1 k uzneseniu �íslo 1590/2017

Schválený rozpo�et na roky 2018-2020 - príjmová �as�

Bežné príjmy kód 
zdroja

ekon. 
klasif.

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

Da�ové príjmy 100
Výnos dane z príjmov FO 41 111 11 000 000 11 598 000 12 200 000

Dane z majetku 120

                      da� z nehnute�ností 41 121 1 610 000 1 600 000 1 600 000

Dane za tovary a služby 130

                      za psa 41 133 22 000 21 000 21 000

                      hracie automaty - nevýherné 41 133 770 770 770

                      ubytovanie 41 133 13 000 13 000 13 000

                      za užív.verejn.priest. 41 133 18 000 18 000 18 000

Miestne poplatky                 

                     za  komunálny odpad 41 133 940 000 930 000 930 000

Neda�ové príjmy 200
Nájomné 212

                   za mestské byty 41 212 469 764 464 490 458 491

                   za záhrady a pozemky 41 212 80 000 80 000 80 000

                   nebytové priestory 41 212 70 000 70 000 70 000

                   historické nebytové priestory (zapo�et) 41 212 80 000 80 000 80 000

                   bezdomovci 41 212 4 000 4 000 4 000

                   KOMVaK 41 212 492 842 492 842 492 842

                   CALOR 41 212 19 853 19 853 19 853

Administratívne a iné poplatky 220

Správne poplatky

                  Spolo�ný stavebný úrad 41 221 43 000 44 000 44 000

                  Matrika    (osved�ovanie) 41 221 16 000 10 000 10 000

                  Osved�ovanie 41 221 8 000 8 000 8 000

                  Výherné hracie automaty 41 221 230 000 230 000 210 000

                  Rybárske lístky 41 221 6 500 6 500 6 300

                  Ostatné - užívanie MK, OSHR 41 221 1 500 1 500 1 500

                  Iné, PO FO 41 221 4 500 4 500 4 500

Pokuty 41 222

Príjmy z predaja služieb

                   Opatrovate�ská služba 41 223 51 600 52 000 52 000

                   Separovaný odpad 41 223 1 500 1 700 2 000

                   Príjmy zo škôl (MŠ, CV�) 72 223 60 000 60 000 60 000

                   Stravné od zamestnancov 41 223 50 000 50 000 50 000

                   Služby v stredisku hygieny 41 223 320 320 320

                   Prepravná služba + rozn. obedov 41 223 4 660 2 500 2 500

                   ARRIVA Nové Zámky a.s. 41 223 18 100 18 100 18 100

                   Ostatné -  cintr.platby, PCO 41 223 4 000 2 000 2 000

                   Príjem školských jedální 72 223 630 000 630 000 630 000

�alšie príjmy 

                  za zne�istenie ovzdušia 41 229 420 420 420

Kreditné úroky 41 240 600 600 600

Ostatné príjmy 292

                    Z dobropisov 41 292 20 000 20 000 20 000

                    Z vý�ažkov z lotérie 41 292 7 200 7 200 7 200

                     Iné 41 292 20 000 20 000 20 000

                     Ondrejský jarmok 41 292 50 000 50 000 50 000

Vymáhanie poh�adávok za predošlé obdobie 41 100/200 181 800 181 800 181 800

16 229 929 16 793 095 17 369 196
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Bežné príjmy kód 
zdroja

ekon. 
klasif.

��������	


�������
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���


����
�������� Rok 2020

Granty a transfery 300
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov 72 311 5 000 5 000 5 000

Komár�anské dni - sponzorské 72 311 15 000 15 000 15 000

Školstvo prenesená kompetencia 111 312 4 150 000 4 150 000 4 150 000

Sociálny a správny odbor (útulok) 111 312 40 320 40 320 40 320

Matrika 111 312 59 569 59 569 59 569

Zariadenie pre seniorov 111 312 560 640 560 640 560 640

Samostatný školský úrad 111 312 27 000 27 000 27 000

Spolo�ný stavebný úrad 111 312 31 930 31 930 31 930

Pozemné komunikácie 111 312 1 483 1 483 1 483

Register obyvate�stva a register adries 111 312 11 959 11 959 11 959

Opatrovate�ská služba - projekt 111 312 156 156 0 0

Životné prostredie 111 312 3 208 3 208 3 208

ŠFRB 111 312 22 748 22 748 22 748

Školské projekty, Erazmus 11T 312 3 598 0 0

Bežné príjmy 21 318 540 21 721 952 22 298 053

Bežné príjmy kód 
zdroja

ekon. 
klasif.

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

Príjmy RO -  škôl  (ZUŠ a ŠK) 72 223 195 500 198 700 198 700

Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov 72 223 610 000 610 000 610 000

Suma bežných príjmov 22 124 040 22 530 652 23 106 753

Kapitálové príjmy kód 
zdroja

ekon. 
klasif.

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

Príjmy z predaja mests.bytov 43 231 1 500 1 000 1 000

Odpredaj bytov neplati�i 43 231 53 800 15 000 15 000

Predaj nehnute�ného majetku 43 231 191 700 150 000 150 000

Predaj motorových vozidiel 43 231 3 000

Predaj budovy Lehár 43 231 300 000

Predaj pozemku pri komíne + regulácia 43 231 150 000

Suma kapitálových príjmov 700 000 166 000 166 000

Finan�né operácie kód 
zdroja

ekon. 
klasif.

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

Prevod prostriedkov za výrub drevín 71 453 34 820

Finan�né operácie 34 820 0 0

Príjmy celkom 22 858 860 22 696 652 23 272 753
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Schválený rozpo�et mesta Komárno na roky 2018 - 2020 v eur,  výdavky

Bežné výdavky  600 kód 
zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva 3 047 779 3 107 538 3 103 793
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky 41 2 668 319 2 654 343 2 647 703

1.1.�lenské poplatky 41 38 000 49 100 49 100

1.1.Internet - prevádzka Cloudu 41 58 860 59 860 59 860

1.1. Údržba budov 41 15 000 39 900 39 900

1.2.Útvar hlavného kontrolóra 41 68 100 76 750 81 250

1.3.Poslanci a aktíva MSZ 41 171 100 201 380 201 380

1.4.Úroky a bankové operácie 41 25 400 24 700 24 200

1.4.Úroky ISPA 41 3 000 1 505 400

2. Služby ob�anom 161 952 172 418 172 418
2.1.Matrika 111 59 569 59 569 59 569

2.1.Matrika zo zdrojov mesta 41 2 700 0 0

2.2.Register obyvate�stva 111 11 959 11 959 11 959

2.2.Register obyvate�stva - mesto 41 2 551 5 347 5 347

2.3.Spolo�ný stavebný úrad 111 33 413 33 413 33 413

2.3.Spolo�ný stavebný úrad - mesto 41 51 760 62 130 62 130

3. Bezpe�nos� 713 287 807 000 817 000

3.1.Mestská polícia 41 667 172 730 000 740 000

3.2.Útvar obrany a ochrany 41 36 300 65 000 65 000

3.3.2. Ob�ianska hliadka 41 9 815 12 000 12 000

4. Prostredie pre život 2 481 014 2 950 884 2 950 563
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy 111 3 208 3 208 3 208

4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr. 41 10 000 10 000 10 000

4.2. Komunálny odbor spolu 41 2 213 836 2 657 891 2 657 570

4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné 41 559 016 802 191 801 870

            Opravy a údržba MK 41 170 000 200 000 230 000

             Údržba zelene 41 250 000 300 000 300 000

             Nákup kontajnerov 41 15 000 25 000 25 000

             Údržba drevín - refundácia 71 34 820 0 0

            Postrek proti komárom 41 30 000 40 000 40 000

            Súvislá oprava MK - chodníky 41 150 000 150 000 150 000

            Údržba cyklotrasy 41 5 000 10 700 10 700

            Pasportizácia MK a DZ 41 0 30 000 0

            Odvoz odpadov 41 1 000 000 1 100 000 1 100 000

4.3 MOS zo zdrojov mesta 41 53 970 59 785 59 785

4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava 41 200 000 220 000 220 000

5. Šport, kultúra, média, pamiatky 1 938 708 1 721 060 1 745 260
5.1.Odbor školstva a kultúry 41 59 652 97 560 130 260

                          športový fond 41 260 000 260 000 260 000

Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta 41 200 000

                         kultúrny fond 41 75 000 85 000 85 000

                        Podpora projektov 41 10 000 10 000 10 000

5.2. MsKS 41 230 000 235 000 235 000

5.2. MsKS - ú�elový príspevok 41 25 000 20 000 20 000

5.3.COM-MÉDIA 41 145 000 135 000 135 000

5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta 41 152 000 120 000 120 000

5.6. Comorra Servis 41 610 000 620 000 620 000

5.7. Ondrejský jarmok 41 15 750 20 000 20 000

5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vz�ahy 41 23 380 30 000 30 000

5.9. Komár�anské dni 41 61 526 55 000 55 000

5.9. Komár�anské dni - z dotácie, sponzr. 111 15 000 15 000 15 000

5.10. Vínne korzo 41 10 000 10 000 10 000
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Bežné výdavky  600 kód 

zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

5.11. Jókaiho nadácia 41 10 000 0 0

5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej 41 10 000 0 0

5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor 41 6 400 8 500 0

5.14. Komár�anský komorný orchester 41 10 000 0 0
	
�	
���������������������������������������� !�"����

�������#�$�%�� ����&������� 41 10 000 0 0

6. Vzdelávanie 4 029 147 4 147 000 4 147 000

6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CV�,ZSS 41 2 529 633 2 755 000 2 755 000

6.1.Spoluú�as� na projektoch školstva 41 75 000 50 000 50 000
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba 41 300 000 200 000 200 000

6.1. Projekt - Erasmus 11O5 3 598 0 0

6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd. 111 150 000 150 000 150 000

6.3.Neinvesti�né výdavky origin. kompetencie 72 60 000 60 000 60 000

6.4.Školské jedálne 72 630 000 630 000 630 000

6.5.Cirkevná škola 41 253 916 275 000 275 000

6.8.Spolo�ný školský úrad 111 27 000 27 000 27 000

7. Sociálne služby a sociálna pomoc 707 751 814 455 852 255

7.1.Sociálny a správny odbor 41 78 790 112 900 112 900

7.1.Fond krízovej intervencie 41 20 000 25 000 25 000

7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS 41 25 000 30 000 50 000

7.2.Opatrovate�ská služba 41 363 300 570 000 587 800

7.2.Opatrovate�ská služba - dotácia 111 156 156 0 0

7.4. Útulok pre bezdomovcov 111 40 320 40 320 40 320

7.5.2. Komunitné centrum Ve�ký Har�áš 41 24 185 36 235 36 235

8. Rozvoj mesta 561 784 743 214 743 214

8.1.Odbor rozvoja 41 42 410 67 386 67 386

8.1.Oprava detských ihrísk 41 14 229 15 000 15 000

8.1.Oprava kontajnerových stojísk 41 14 229 15 000 15 000

8.6.1. Správa majetku 41 10 916 20 828 20 828

8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ 41 43 000 60 000 60 000

8.6.3.Daž�ová voda 41 296 000 340 000 340 000

8.7.1. Obnova a údržba centra mesta 41 20 000 0 0

8.7.2. Rezerva - poslanci 41 98 000 200 000 200 000
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská) 41 23 000 25 000 25 000

9. Bývanie 449 948 506 496 505 196

9.1.Oddelenie správy a údržby bytov 41 396 300 453 948 453 448

9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky 41 30 900 29 800 29 000

9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy 111 22 748 22 748 22 748

Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií 14 091 370 14 970 065 15 036 699

Rozpo�tové organizácie

Bežné výdavky  600      
Školské zariadenia

kód 
zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

6.1.Školy originálna kompetencia 41 500 000 550 000 550 000

6.1.ZUŠ 41 662 000 650 000 650 000

6.3.Výdavky z príjmov RO 72 195 500 198 700 198 700
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív 111 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK 5 357 500 5 398 700 5 398 700

6.2. Rezerva 111 150 000 150 000 150 000

Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK 5 507 500 5 548 700 5 548 700



Príloha �íslo 2 k uzneseniu �íslo 1590/2017

Bežné výdavky  600    
Zariadenie pre seniorov

kód 
zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR 111 560 640 560 640 560 640

Sponzorské 72 5 000 5 000 5 000

Zariadenie seniorov (z príjmu RO) 72 610 000 610 000 610 000

Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta 41 160 000 110 000 130 000

Zariadenie pre seniorov - spolu: 1 335 640 1 285 640 1 305 640

Suma bežných výdavkov celkom: 20 784 510 21 654 405 21 741 039

Kapitálové výdavky  700 kód 
zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

8. 3   Rozvoj mesta

Z predaja majetku 43 250 000 166 000 166 000

Z predaja budovy Lehár 43 300 000

Z predaja pozemku pri komíne + regulácia 43 150 000

Z bežných príjmov 41 0 15 522 566 964

Zápo�et do majetku mesta 41 80 000 80 000 80 000

Suma kapitálových výdavkov 780 000 261 522 812 964

Finan�né operácie  800 kód 
zdroja

��������	


�������
��
���


����
�������� Rok 2020

1.5  Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva

Splácanie bankových úverov, istina 41/43 506 300 490 000 428 900

                                                 z toho ISPA 41/43 284 448 284 448 244 664

Splácanie úverov, istina ŠFRB 41/43 72 700 74 200 75 850

Vklad do majetku KOMVaK (a CALOR 2015) 41 485 000

Splátka obnovy MK 41 195 500 195 500 195 500

Splátka leasingu - vle�ka za traktor 41 4 500 4 500 4 500

1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo 41 23 500 10 000 10 000

4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO 41 2 850 2 525 0

3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP 41 4 000 4 000 4 000

Finan�né operácie 1 294 350 780 725 718 750

Výdavky  celkom 22 858 860 22 696 652 23 272 753
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1591/2017 
uznesenie 

poslanecký návrh Mgr. Ondreja Gajdá�a  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

�iada 

Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta preveri�, �i je uzavretie dodatku �. 1 
k Zmluve o kontokorentnom úvere pre samosprávy �. 3005/16/050 zo d�a 22.12.2016 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a so Zákonom o obecnom zriadení (efektívne 
nakladanie s finan�nými prostriedkami). 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1592/2017 
uznesenie 

k návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2018

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2018 vo vý�ke 
500.000,- eur na financovanie be�ných výdavkov mesta, 

B/ schva�uje 

za ú�elom vyrovnania �asového nesúladu medzi tvorbou príjmov a výdavkov 
be�ného rozpo�tu mesta prijatie kontokorentného úveru na rok 2018 vo vý�ke 
500.000,- eur, slovom: pä�stotisíc eur, formou uzatvorenia a podpísania dodatku �.1. 
k "Zmluve o kontokorentnom úvere pre samosprávy �. 3005/16/050" zo d�a 
22.12.2016 predmetom ktorého bude zmena kone�nej splatnosti úveru na 
30.12.2018 bez zmeny zabezpe�enia a ostatných podmienok úveru, 

C/ �iada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

na podpísanie dodatku �. 1 k "Zmluve o kontokorentnom úvere pre samosprávy �. 
3005/16/050" o poskytnutí kontokorentného úveru a realizova� �erpanie úveru 
v zmysle bodu B/.  

                                               Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia  
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1593/2017 
uznesenie 

k preru�eniu 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ preru�uje 

37. zasadnutie Mestského zastupite�stva v Komárne o 20.00 hodine,  

B/  ur�uje 

termín �al�ieho pokra�ovania 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne na 
de� 20. decembra 2017 (streda) so za�iatkom o 13.00 hod..   

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ VÄ��INOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 32: 
PO�ET V�ETKÝCH POSLANCOV:  25 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   : 5 
PROTI   : 5 
ZDR�ALO SA  : 6 
NEHLASOVALO  : 1 
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1594/2017 
uznesenie 

k preru�eniu 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ preru�uje 

37. zasadnutie Mestského zastupite�stva v Komárne o 20.00 hodine,  

B/  ur�uje 

termín �al�ieho pokra�ovania 37. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne na 
de� 21. decembra 2017 (�tvrtok) so za�iatkom o 13.00 hod..   

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 



Program 1: Plánovanie, mana�ment a kontrola, 
administratíva 

Zámer programu:  
Efektívna a transparentná samospráva. 
Podpora �innosti  samosprávy a úradu mesta, zabezpe�enie technickej vybavenosti 
a  slu�ieb potrebných k efektívnej �innosti mestského úradu. 

Rozpo�et programu:  

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 2 894 358 2 883 666 3 047 779 3 107 538 3 103 793 

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora 

Zámer aktivity: Transparentný mana�ment a reprezentácia mesta

Zodpovednos�: Kancelária primátora 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 

hodnota v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota v roku 

2019 

Cie�ová 
hodnota v roku 

2020 

Komunikácia s ob�anmi Po�et prijatých ob�anov za rok 300 300 300 

%zodpovedaných podnetov zo v�etkých 
uplatnených 

100% 100% 100% 

 Po�et tla�ových konferencií 5 5 5 

 Po�et vystúpení, prezentácia v médiách 25 25 25 

 Prijatie osobností mesta primátorom za rok 15 15 15 

 Ú�as� na spolo�enských podujatiach   100 100 100 

Reprezentácia Po�et oficiálnych  náv�tev a prijatí za rok  25 25 25 



Transparentné riadenie 
mesta 

Operatívne stretnutia  s prednostom úradu 120 120 120 

Operatívne stretnutia s s vedúcimi 
zamestnancami 

50 50 50 

 Porady vedenia za rok  40 40 40 

 Neformálne stretnutie so zamestnancami 4 4 4 

Stretnutie  s predstavite�mi  �tátnych in�titúcií, 
regionálnych  a miestnych organizácií 

30 30 30 

Aktívna prezentácia 
mesta v zahrani�í 

Náv�teva dru�obných miest 4 4 4 

Prezentácia kultúrnych pamiatok mesta - 
Pevnos�

2 2 2 

Aktivitu predstavujú �innosti:  riadenie procesov samosprávy, koordinácia �innosti jednotlivých odborov, 
mestskej polície, mestských podnikov a príspevkových organizácií,  príprava rokovaní mestskej rady a 
zastupite�stva a na ne pripravované materiály, vedenie mestskej rady a zastupite�stva, stránkové dni pre 
ob�anov, rie�enie podnetov ob�anov a kontrola ich rie�enia, pracovné stretnutia s predstavite�mi �tátnych 
in�titúcií, regionálnymi a miestnymi organizáciami, operatívne porady s vedúcimi zamestnancami, prezentácia 
v médiách, prijatie náv�tev, delegácií. 

Aktivita 1.1.1: Výkon funkcie prednostu  

Zámer aktivity: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na slu�by pre ob�anov  

Zodpovednos�: Kancelária prednostu  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i�  výkon funkcie prednostu 
a zastupovanie MsÚ navonok   

priemerný po�et pracovných stretnutí a 
rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za tý�de� 15 15 15 

Zabezpe�i� ú�inné nap��anie rozhodnutí 
mestského zastupite�stva percento splnených úloh ulo�ených  MsZ 

v stanovenom termíne 
100 % 100 % 100 % 

Zabezpe�i�  efektívne  riadenie MsÚ   po�et porád prednostu MsÚ  s vedúcimi 
odborov  a riadite�mi organizácií za mesiac  

4 4 4 

Aktivitu predstavujú �innosti: riadenie procesov, ktoré zabezpe�uje Mestský úrad,  vyhodnocovanie plnenia  
stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí 
mestskej rady, mestského zastupite�stva, stretnutia vo volebných obvodoch s ob�anmi, pracovné rokovania  
s organizáciami, in�titúciami , s fyzickými a právnickými osobami,  porady s vedúcimi zamestnancami mesta,   
výkon agendy kancelárie prednostu  



Aktivita 1.1.2: Audit  

Zámer aktivity: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mesta  

Zodpovednos�: Ekonomický odbor  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� dôslednú nezávislú kontrolu  
hospodárenia mesta 

po�et zrealizovaných audítorských 
kontrol za rok 

2 2 2 

po�et audítorských konzultácií za rok  3 3 3 

Aktivitu predstavujú �innosti: zabezpe�enie externého  spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a  
ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z ú�tovníctva a plnenia 
rozpo�tu        
     

Aktivita 1.1.3: Rozpo�tová politika   

Zámer aktivity: Zodpovedný rozpo�tový proces zameraný na financovanie zámerov a cie�ov 
mesta  

Zodpovednos�: Odbor ekonomiky a financovania  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� plynulý priebeh financovania 
úloh, potrieb a funkcií mesta v príslu�nom 
rozpo�tovom roku   

rozpo�et schválený MsZ do konca 
kalendárneho roka 

áno áno áno 

po�et vykonaných hodnotení plnenia 
programového rozpo�tu za rok  

2 2 2 

usporiadanie ro�ného hospodárenia 
mesta do závere�ného ú�tu mesta 

áno áno áno 

výsledok celoro�ného hospodárenia 
mesta �  bez výhrad  � 

áno áno áno 

riadenie a poradenstvo rozpo�tového 
procesu   

áno áno áno 

Aktivitu predstavujú �innosti: tvorba viacro�ného programového rozpo�tu mesta v zmysle platnej funk�nej 
a ekonomickej klasifikácie,  monitorovanie a vyhodnocovanie   jeho plnenia, tvorba zmien rozpo�tu, financovanie  
schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finan�ná kontrola plnenia  

Aktivita 1.1.4: Ú�tovníctvo   



Zámer aktivity: Preukázate�né, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov 
a výdavkov mesta  

Zodpovednos�: Odbor ekonomiky a financovania  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� vedenie ú�tovníctva v súlade so 
zákonom o ú�tovníctve 

výrok audítora bez výhrad  áno áno áno 

po�et neodstránených nedostatkov 
identifikovaných auditom 

0 0 0 

frekvencia predkladania výkazov za 
rok   

4 x 4 x 4 x 

Aktivitu predstavujú �innosti: vedenie ú�tovnej agendy mesta pod�a platnej legislatívy   

Prevádzka úradu 

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 2 582 515 2 576 675 2 780 179 2 803 203 2 796 563 

Aktivita 1.1.6: Cestovné 

Zámer aktivity: Zabezpe�i� vnútro�tátne slu�obné cesty pracovníkov MsÚ Komárno 
a poslancov mestského zastupite�stva 

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� slu�obné cesty 
pracovníkov  

Po�et tuzemských slu�obných ciest 
pracovníkov MsÚ 

350 350 350 

Aktivitu predstavujú �innosti: zastupovanie mesta v konaniach mimo mesta Komárno súdmi, prokuratúrou, 
orgánmi �tátnej správy, orgánmi iných samospráv, spolo�nos�ami a �al�ími subjektmi.  Dlh�ie slu�obné cesty 
�iasto�ne sa rie�ia referen�ným vozidlom � zamestnanci budú �oférova� sami.  



Aktivita 1.1.7: Energie a telekomunika�né slu�by 

Zámer aktivity: Re�ijné náklady na zabezpe�enie prevádzky v budovách a objektoch 
v správe MsÚ  

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� funk�nú a komfortnú 
prevádzku budov Mestského úradu  

Po�et odberných miest elektrickej 
energie v správe OPÚ 

32 32 32 

Zabezpe�i� funk�nú a komfortnú 
prevádzku budov Mestského úradu 

Po�et odberných miest  tepelnej 
energie v správe OPÚ 

2 2 2 

Po�et odberných miest plynu 
v správe OPÚ 

7 7 7 

Po�et odberných miest vody 
v správe OPÚ 

21 21 21 

Po�et  miest s podvodom  
da��ovej vody v správe OPÚ 

8 8 8 

Celkové vykurované plochy 7120 m2 7120 m2 7120 m2

Uskuto�ni� VO pre nákup zemného 
plynu 

Uskuto�nenie VO VO - - 

Zabezpe�i� funk�nú a komfortnú 
prevádzku budov Mestského úradu Po�et odberných miest vody 

v správe OPÚ 
32 32 32 

Po�tovné a telekomunika�né slu�by Po�et po�tových zásielok 110 000 110 000 110 000 

Prevádzka Cloud Zabezpe�enie zmluvných licencií áno áno áno 

Aktivitu predstavujú �innosti:  
• Spotreba elektrickej energie - prevádzka spotrebi�ov el. energie, prevádzka budov a zariadení 
• Spotreba plynu a tepla - prevádzka kotolní  budov a externé zabezpe�enie dodavky tepla-

CZT, 
• náklady za vodné-sto�né a zrá�kovú vodu, 
• Plnenie po�tových a telekomunika�ných potrieb MsÚ, 
• Ostatné súvisiace náklady ako koncesionárske a prepojovacie poplatky. 
• Plnenie po�tových a telekomunika�ných potrieb MsÚ, 
• Zabezpe�enie prevádzky IT cez Cloud, 
• Zabezpe�enie internetových slu�ieb 
• Ostatné súvisiace náklady ako koncesionárske a prepojovacie poplatky. 

Aktivita 1.1.8: Materiálne vybavenie pracovísk 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie materiálneho vybavenia pracovísk 

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 



Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�enie vybavenia 
pracovísk 

Interval dodania nakupovaného 
vybavenia  

4 tý�dne 4 tý�dne 4 tý�dne 

Zabezpe�enie pracovísk 
spotrebným a v�eobecným 
materiálom 

Interval  dodania materiálu operatívnej 
potreby dodanie kancelárskych 
a �istiacich prostriedkov 

 1 tý�de� 1 tý�de� 1 tý�de�

 Po�et druhov nakupovaných polo�iek 250 250 250 

Reprezenta�né výdavky Zabezpe�enie reprezentácie mesta a 
ob�erstvenia na stretnutiach a 
rokovaniach zástupcov mesta 
s partnermi.

100% 100% 100% 

Aktivitu predstavujú �innosti:  
• Zabezpe�enie interierového vybavenia pracovísk.  
• zabezpe�enie výpo�tovej a telekomunika�nej techniky, 
• ostatné a �peciálne prevádzkové stroje, prístroje,
• zabezpe�enie spotrebného a v�eobecného materiálu, 
• Nehmotný majetok, 
• reprezenta�né výdaje 

Aktivita 1.1.9: Dopravné   

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu  

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� bezproblémové a flexibilné 
fungovanie vozového parku MsÚ 

po�et prevádzkovaných 
automobilov spolu   

25+1 25+1 25+1 

dodr�aná povinnos� preskú�ania 
vodi�ov  

 áno   áno  áno 

dodr�aná  bezpe�nos� prevádzky  
vozidla povinnými prehliadkami   

 áno   áno  áno 

Vyradenie starých vozidiel, formou 
odpredaja 

3 0 0 

Aktivitu predstavujú �innosti:  
• nákup a evidencia spotreby pohonných hmôt. 
• zabezpe�enie servisu údr�by vozidiel 
• zabezpe�enie PZP, a havarijného poistenia a evidencie vozidiel a  jázd,  
• prepravné, 
• náklady za karty, dia�ni�né známky a poplatky, 



• zabezpe�enie parkovania 

OPU:  
• VOLVO 161 DA 
• �KODA Octavia - KN 053 BP � plánované vyradenie 
• �KODA FÁBIA - KN 899 CF 
• FORD MONDEO KN 549 BU � plánované vyradenie 
• TOYOTA Corola KN 116 CC 
• Nové vozidlo Kombi na dlhé zahrani�né cesty 
• Nové vozidlo Pick-up na dovoz rozvoz tovaru a spotrebného materiálu 

zabezpe�enie servisu a poistenia pre v�etky vozidlá vo vlastníctve Mesta Komárno:  

UOO:  
• �KODA FELÍCIA - KN 184 AL � plánované vyradenie 
• AVIA � po�iarne vozidlo - KN 235 BL 
• PEUGEOT J5 � KN 158 BI  
• RENAULT CLIO - KN X 154  
• �KODA FÁBIA - KN X 077 � plánované vyradenie 

OR: 

• PEGUOT 307 - KN 143 BI � havarované vozidlo nutné vyradi�
• Nové vozidlo Pick-up na dovoz rozvoz tovaru a spotrebného materiálu 

Mestská polícia 
• �KODA PICK-UP - KN 755 AL 
• �KODA FAVORIT - KN X 083 
• �KODA FELÍCIA KN X 054  
• �KODA FELÍCIA - KN 185 AL 
• DACIA DUSTER � KN 020 DN 
• DACIA DUSTER � KN 088 DP 
• DACIA DUSTER � KN 065 DR 

SSO - Ref. Opatr:  
• FIAT Doblo � KN 264 CU 
• Peugeot Boxer  - KN 352 DP 

KO:  
• RENAULT TRAFIC KN 934 BX 
• �KODA PICK-UP KN 392 AM  � plánované vyradenie 
• TRAKTOR KN 860 AB 
• RENAULT THALIA - KN 548 BU 
• FIAT KN � odchyt psov 

Vozidlo KOMVaK zakúpené v rámci projektu ISPA 
• MAN TGS26 � KN 476 CM 

údr�ba a prevádzka buldózeru 

Aktivita 1.1.10: Rutinná a �tandardná údr�ba  

Zámer aktivity: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky zariadení vo vlastníctve mesta 

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 



Oproti roku 2016 obsahuje rozpo�et za údr�bu budov a nehnute�ností v ktorých priamo sídli Mestský 
úrad. 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� funk�nú prevádzku 
budov Mestského úradu  

po�et spravovaných budov 7  7  7  

Údr�ba a operatívne odstránenie 
havárií vyhradených zariadení 
a in�inierskych sietí spravovaných 
budov. 

100% 100% 100% 

Údr�ba striech budov, ro�né �istenie 
okapov a odstra�ovanie prípadných 
zatekaní a havárií.     

Celková rozloha spravovaných 
stre�ných plôch  

8 200 m2 
(cca)       

8 200 m2 
(cca)       

8 200 m2 
(cca)       

Prevádzka výpo�tovej techniky Po�et PC  staníc 150 160 160 

Prevádzka internej siete  áno áno áno 

Prevádzka telefónnej siete Po�et telefónnych klapiek 119 119 119 

Aktivitu predstavujú �innosti: zabezpe�enie  údr�by, opráv, revízií  zariadení v budovách v správe MsÚ   

• údr�ba interiérového vybavenia a nábytku 
• údr�ba výpo�tovej a telekomunika�nej techniky 
• údr�ba prevádzkových strojov, prístrojov 
• údr�ba  priestorov Mestského úradu: 

o  Budova Radnice 
o  Dôstojnícky Pavilón 
o  Zámoriho 12 
o  Budova mestskej Polície 

Aktivita 1.1.11: Nájomné za prenájom 

Zámer aktivity: Vykrytie nákladov za prenajímané zariadenia a pozemky. 

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Prenájom pozemkov   Nevysporiadané pozemky � 
cyklotrasy 

áno áno áno

Prenájom kopírovacích 
zariadení 

Zabezpe�enie centrálnej kontroly 
tla�e a kopírovania. 

áno áno áno

Aktivita 1.1.11: Slu�by 



Zámer aktivity: Zabezpe�enie externých slu�ieb potrebných k prevádzke MsÚ .

Zodpovednos�: Oddelenie vnútorných vecí 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� externé slu�by 
potrebné k efektívnej �innosti 

 Interval zabezpe�enia objednaných 
slu�ieb 3 tý�dne 3 tý�dne 3 tý�dne 

 Zabezpe�enie stravného 
a poistného zamestnancov MsÚ. 100% 100% 100% 

Aktivitu predstavujú �innosti:   

• �kolenia, kurzy, konferencie - zabezpe�enie zvy�ovania kvalifikácie zamestnancov, 
• zabezpe�enie v�eobecných slu�ieb ako napr. sklenárske slu�by, k�ú�ová slu�ba, gravír, známky pre 

psov...    
• zabezpe�enie, grafických a tla�iarenských prác, propagácie aktivít Mesta Komárno, 
• zabezpe�enie právnych slu�ieb spojených s �innos�ou mestského úradu, 
• zabezpe�enie externého vypracovania projektov, �túdií, expertíz a revízií, 
• poplatky, odvody dane, clá, Da�ové odvody 
• stravné,  
• poistné , iné slu�by 

Aktivita 1.1.12: Transfery 

Polo�ka zah��a v sebe �lenské príspevky za �lenstvo v rôznych zdru�eniach ako: 
PONS DANUBII,Únia miest Slovenska,  Zdru�enie miest a obcí. 
Ostatné náklady polo�ky tvoria , nemocenské dávky, odchodné, odstupné. 

Aktivitu predstavujú �innosti:   
• �lenské príspevky, 
• odstupné, odchodné, 
• nemocenské dávky. 

Aktivita 1.2. Kontrolná �innos�   

Zámer aktivity: Transparentná samospráva bez poru�ovania právnych predpisov  

Zodpovednos�: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno  

Rozpo�et aktivity: 

rok  
Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 66 950 67 764 68 100 76 750 81 250 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

1. Zabezpe�i� ú�innú kontrolu úloh 
schválených Mestským zastupite�stvom 
mesta Komárno 

2. Predklada� plán kontrolnej �innosti 

3. Predklada� odborné stanoviská 
k návrhu  rozpo�tu, závere�ného ú�tu 
a k prijatiu úveru 

4. Predlo�i� súhrnnú ro�nú správu 

po�et plánovaných kontrol za rok 

plánovaných po�et  za rok 

plánovaných po�et  za rok 

plánovaných po�et  za rok 

12 

2 

2 

1 

12 

2 

2 

1 

12 

2 

2 

1 

Aktivitu predstavujú �innosti:  kontrolné �innosti zabezpe�ované útvarom hlavného kontrolóra mesta na základe 
schváleného plánu kontrolnej �innosti a platnej legislatívy � Kontrolnou �innos�ou sa rozumie kontrola zákonnosti, 
ú�innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj 
s majetkom, ktorý obec u�íva pod�a osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finan�ných operácií obce, 
kontrola vybavovania s�a�ností a petícií, kontrola dodr�iavania v�eobecne záväzných právnych predpisov vrátane 
nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupite�stva, kontrola dodr�iavania interných predpisov obce a 
kontrola plnenia �al�ích úloh ustanovených osobitnými predpismi.  

Kontrolnej �innosti pod�a schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpo�tové a príspevkové organizácie 
zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú ú�as�. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré 
nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na u�ívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa 
tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpo�tu obce ú�elové dotácie alebo návratné finan�né výpomoci, �i 
nenávratné finan�né výpomoci pod�a osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Aktivita 1.2.1: S�a�nosti a podnety  

Zámer aktivity: V�asné a objektívne pre�etrenie s�a�ností a podnetov obyvate�ov. 

Zodpovednos�: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

1. Zabezpe�i� v�asné a objektívne 
vybavenie v�etkých  s�a�ností 
a podnetov 

2. Predlo�i� súhrnnú správu o vybavovaní 
s�a�ností a podnetov 

percento vybavených s�a�ností v termíne 
zo v�etkých podaných podnetov a 
s�a�nosti  

plánovaných po�et  za rok 

100 % 

1 

100 % 

1 

100 % 

1 

Aktivitu predstavujú �innosti: �etrenie s�a�ností pod�a zákona �. 9/2010 Z.z. o s�a�nostiach v znení neskor�ích 
predpisov a podnetov v zmysle zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispolo�enskej �innosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, získavanie podkladov, dôkazov  k pre�etrovanej 
veci,  posúdenie a rie�enie v orgánoch mesta. 



Program 2: Slu�by ob�anom   

Zámer programu: 
Maximálne kvalitné a flexibilné slu�by mesta Komárno pre v�etkých obyvate�ov 
a podnikate�ov v meste 

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 144 691 150 849 161 952 172 418 172 418 

Aktivita 2.1: �innos� matriky 

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matri�ných �inností 

Zodpovednos�: Odbor starostlivosti o ob�ana 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 56 748 61 556 62 269 59 569 59 569 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� �innos� matriky v 
meste

Priemerný po�et úkonov vykonaných matrikou 
za rok 

10  000 10 000 10 000 

 Predpokladaný po�et sobá�ov za rok 150 150 150 

 Predpokladaný po�et narodení za rok 800 800 800 

 Predpokladaný po�et úmrtí  za rok 800 800 800 

Aktivitu predstavujú �innosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie man�elstva, vedenie osobitnej 
matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobá�neho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch ob�anov / opravy, 
úpravy, rozvody, spä�vzatie priezviska po rozvode, ur�enie otcovstva, osvojenie, �tatistické hlásenie/ 



Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 14 405 15 547 14 510 17 306 17 306 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� presné a aktuálne vedenie 
Registra obyvate�ov SR, ako prenesený 
výkon �tátnej  správy 

Priemerný �as na vykonanie potrebných 
úprav v systéme od doru�enia aktuálnych 
údajov 

Max 1 de� Max 1 de� Max 1 de�

Zabezpe�i� presné a aktuálne vedenie 
registra adries, ako prenesený výkon 
�tátnej  správy 

Priemerný �as na vykonanie potrebných 
úprav v systéme od doru�enia aktuálnych 

Max 1 de� Max 1 de� Max 1 de�

Aktivitu predstavujú �innosti: - vedenie informa�ného systému registra obyvate�ov prostredníctvom aplika�ného programového 
vybavenia,  v zmysle zákona 253/1998 Z.z  o hlásení pobytu ob�anov SR v znení neskor�ích predpisov t.j. zaznamenávanie 
osobných a vz�ahových údajov, adresy trvalého resp. prechodného pobytu ob�anov.  
- vedenie informa�ného systému registra adries prostredníctvom aplika�ného programového vybavenia v zmysle zákona �. 125/2015 
Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zápis, zmena a oprava údajov o adresách v zmysle § 6 ods. 3) 
uvedeného zákona

Aktivita 2.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 

Zámer aktivity: 
Prenesený výkon �tátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného 
poriadku s oh�adom na potreby stavebníkov mesta Komárno a obcí Virt, Patince, 
Marcelová, Chotín, Vrbová nad Váhom, Kameni�ná, Zlatná na Ostrove, I�a. Kvalitný 
výkon rozhodovacej �innosti v uvedenej oblasti. 

Zodpovednos�: Spolo�ný stavebný úrad 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 73 538 73 746 85 173  95 543 95 543 

Aktivita 2.2: Úsek hlásenia ob�anov a registra obyvate�ov a registra 
adries SR 

Zámer aktivity: Vedenie Registra obyvate�ov  a Registra adries 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor, Oddelenie evidencie obyvate�stva a budov 



Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� efektívny a kvalitný výkon 
rozhodovacej �innosti v oblasti stavebného 
poriadku a územného plánovania 

Po�et potencionálnych �iadate�ov 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných 
kontrol (�tátnych stavebných doh�adov 

1075 1075 

   

1075 

Zabezpe�i� efektívny a kvalitný výkon 
rozhodovacej �innosti pri výkone pôsobnosti 
�peciálneho stavebného úradu pre miestne 
komunikácie a ú�elové komunikácie 

Po�et potencionálnych �iadate�ov 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných 
kontrol (�tátnych stavebnmých doh�adov) 

50 50 50 

Zabezpe�i� efektívny a kvalitný výkon na 
úseku stavebného poriadku a územného 
plánovania � originálne kompetencie mesta a 
obcí 

Po�et potencionálnych �iadate�ov 

D��ka vybavenia podnetu v d�och 

80 

30 dní 
(max. 60 

dní) 

80 

30 dní 
(max. 60 

dní) 

80 

30 dní 
(max. 60 

dní) 

Aktivitu predstavujú �innosti:  územné konanie v zmysle stavebného zákona a zákona o pozemných komunikáciách, 
územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie vrátane zmien stavieb pred dokon�ením, kolauda�né konanie 
a rozhodnutie, dodato�né povolenie stavieb, odstránenie stavieb, priestupky a správne delikty, vydávanie súhlasu 
k povoleniu stavby �peciálnym stavebným úradom, stanoviská pod�a § 104 stavebného zákona, kontrolná �innos�
�tátneho stavebného doh�adu, �peciálny stavebný úrad pre povo�ovanie stavieb pozemných komunikácií



Program  3: Bezpe�nos�

Zámer programu: 
Zabezpe�enie verejného poriadku, bezpe�nosti a ochrany obyvate�ov mesta 
Komárno. 

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 725 800 764 730 713 287 807 000 817 000 

Aktivita 3.1 Mestská polícia 

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpe�nos� ob�anov a ochrana majetku 

Zodpovednos�: Mestská polícia 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 647 700 606 281 667 172 730 000 740 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zvý�i� dopravnú bezpe�nos� mesta 
Komárno 

Po�et kontrolovaných prechodov 
pre chodcov 

15 15 15 

Eliminova� hrubé narú�anie 
verejného poriadku po�as kultúrnych 
a �portových podujatí 

Percentuálna ú�as� MsP na 
�portových a kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
mestom Komárno

100% 100% 100% 

Zvý�i� flexibilitu výkonu hliadkovej 
�innosti 

Priemerná doba od prevzatia 
informácie opera�ným 
príslu�níkom MsP do 
uskuto�nenia zákroku vyslanej 
hliadky 

3 min 3 min 3 min 

Aktivitu predstavujú �innosti:  Zefektív�ovanie �innosti MsP pri zabezpe�ovaní verejného poriadku mesta, 
zvy�ovanie flexibility zákrokov a tie� ich efektívnosti, spolupôsobenie pri ochrane obyvate�ov pred ohrozením ich �ivota 
a zdravia ako aj majetku, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.



Aktivita 3.2    Útvar obrany a ochrany 

Zodpovednos�: Útvar obrany a ochrany  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 56 000 152 299 36 300 65 000 65 000 

Aktivita 3.2.1   Civilná ochrana 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� ochranu obyvate�ov pred 
dopadom mimoriadnych udalostí 

Aktualizovaná agenda CO 
4 4 4 

Po�et udr�iavaných CO úkrytov 5 5 5 

Aktivitu predstavujú �innosti:   

Civilná ochrana obyvate�stva, protipovod�ové opatrenia, udr�iavanie úkrytov CO, zriadenie jednotiek CO, 
vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpe�enie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Komárno. 

Aktivita 3.2.2   Po�iarna ochrana 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Minimalizova� riziko vzniku po�iarov na území 
mesta 

Po�et realizovaných periodických 
predná�ok za rok. 

2 2 2 

Po�et vykonaných preventívnych 
prehliadok za rok 

80 80 80 

Po�et zrealizovaných hasi�ských cvi�ení 
Dobrovo�ného hasi�ského zboru mesta 
Komárno za rok 

5 5 5 

Aktivitu predstavujú �innosti:   

�innos� Dobrovo�ného hasi�ského zboru mesta Komárno, preventívna a kontrolná �innos� na úseku po�iarnej 
ochrany.  



Program 4: Prostredie pre �ivot

Zámer programu: 
Atraktívne a zdravé prostredie pre �ivot, prácu a oddych obyvate�ov 
a náv�tevníkov mesta s dôrazom na zni�ovanie miery zne�istenia a ochranu 
prírody a krajiny v meste Komárno a okolí   

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 2 760 848 2 763 052 2 481 014 2 950 884 2 950 563 

Aktivita 4.1: �ivotné prostredie 

Zámer aktivity: Výkon prenesenia �tátnej správy na úseku �P a podpora projektov ob�anov

Zodpovednos�: OR 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 13 200 13 200 13 208 13 208 13 208 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�enie výkonu �tátnej správy 
na úseku �P 

s�a�nosti 

0 0 0 

Podpora projektov na zlep�enie �iv. 
prostredia a zdravia 

po�et úspe�ných �iadate�ov 

6 7 7 

Aktivitu predstavujú �innosti:  
 1 -   Vydávanie rozhodnutí, povolení, vyjadrení  a súhlasov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany 

ovzdu�ia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny (3 326) 
2   -    Podpora projektov na ochranu zdravia a �ivotného prostredia �spolupráca s ob�anmi mesta (10 000) 

Aktivita 4.2: Komunálny odbor 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie poriadku a �istoty v meste Komárno 

Zodpovednos�: Komunálny odbor 



Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 2 513 298 2 481 274 2 213 836 2 657 891 2 657 570 

Aktivita 4.2.1: Zber, odvoz a zne�kod�ovanie odpadu 

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálnych odpadov mesta Komárno 

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� nákladovo efektívny zber 
a odvoz odpadov re�pektujúci potreby 
obyvate�ov 

predpokladané mno�stvo vzniknutého 
odpadu za rok 

14 500 t 14 000 t 14 000 t 

Zvý�i� stupe� ochrany �ivotného 
prostredia formou recyklácie odpadu 

podiel recyklovaného odpadu na celkovom 
odpade 

min. 10% min. 15% min. 20% 

Aktivitu predstavujú �innosti: zber a odvoz komunálneho odpadu (aj separovaného)  z KBV, rodinnej zástavby 
a od právnických osôb, vyprázd�ovanie smetných ko�ov umiestnených na verejných priestranstvách,  zber 
nadrozmerného odpadu ulo�eného pri kontajnerových stanovi�tiach, �istenie kontajnerových stanoví��, likvidácia 
divokých skládok komunálneho odpadu z pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno, likvidácia divokých skládok 
v k.ú. Komárno a Nová Strá� na základe opatrení Okresného úradu, odboru starostlivosti o �P Komárno, ak 
pôvodca nelegálnej skládky je nezistený, nákup 1100 l kontajnerov z dôvodu potreby výmeny po�kodených 
a starých kontajnerov. 

Aktivita 4.2.2: �istenie verejných priestranstiev 

Zámer aktivity: Trvalo udr�iavané chodníky, ulice a �al�ie verejné priestranstvá mesta 

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� pravidelné  �istenie 
miestnych komunikácií 

d��ka udr�iavaných miestnych 
komunikácií 

105 km 105 km 105 km 

Zabezpe�i� pravidelnú údr�bu a �istenie 
verejných priestranstiev  

plocha pravidelne udr�iavaných 
a �istených verejných priestranstiev 

112 ha 112 ha 112 ha 



    Aktivitu predstavujú �innosti:  ru�né a strojné �istenie, zametanie, kropenie, zmývanie ulíc, chodníkov, 
spevnených plôch, zelených plôch 

Aktivita 4.2.3: Odchyt túlavých zvierat 

Zámer aktivity: Mesto bez vo�ne sa pohybujúcich túlavých zvierat 

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Bezpe�né verejné priestranstvá  po�et odchytených zvierat  170 170 170 

   Aktivitu predstavujú �innosti:  plánovaný a operatívny odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, ich odvoz 
a následné umiestnenie v útulku pre psov  

Aktivita 4.2.4: Deratizácia a dezinsekcia 

Zámer aktivity: Zabránenie �írenia  hlodavcov a insektu.

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zní�enie po�tu hlodavcov a insektu 
(komárov) 

po�et s�a�ností resp. �iadostí 
obyvate�stva 

10 10 10 

    Aktivitu predstavujú �innosti:    celoplo�ná deratizácia mesta Komárno na jar a jese�, �alej operatívne zásahy 
v prípade potreby. Dezinsekcia sa vykonáva primárne v blízkosti inundácií riek 
Dunaja a Váhu, v prípade kalamity i v centre mesta. 

Aktivita 4.2.5: Správa a údr�ba verejnej zelene 

Zámer aktivity: Komárno � zelené mesto pri modrom Dunaji 

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� starostlivos� o existujúcu 
verejnú zele�

po�et vyrúbaných/o�etrených stromov 
za rok 

po�et kosieb parkovej zelene za rok 

po�et kosieb sídliskovej zelene za rok 

po�et kosieb zelene na periférii 

200 ks 

8 

6 

4 

250 ks 

8 

6 

4 

270 ks 

8 

6 

4 

Zabezpe�ova� revitalizáciu plôch  zelene 
v meste 

po�et   vysadených kvetov za rok  

po�et vysadených stromov a kríkov za 
rok 

22 000 ks 

50+100 ks 

32 000 ks 

50+100 ks 

32 000 ks 

50+ 100 ks 

Aktivitu predstavujú �innosti:      kosenie trávnatých plôch, výrub stromov v s�a�ených podmienkach a orez 
stromov, záhradnícke práce v parkoch a na zelených plochách

Aktivita 4.2.6: Správa a údr�ba verejného osvetlenia 

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Komárno

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

celková svietivos� svetelných bodov v % 98 98 98 

Zabezpe�i� efektívnu prevádzku 
verejného osvetlenia 

po�et prevádzkovaných svetelných bodov 
v meste 

4120 4120 4120 

   Aktivitu predstavujú �innosti:    údr�ba a prevádzka verejného osvetlenia, viano�ná výzdoba a vlajková výzdoba  
v meste Komárno 

Aktivita 4.2.7: Správa a údr�ba miestnych komunikácií 

Zámer aktivity: Bezpe�ná, kvalitná a pohodlná cestná premávka 

Zodpovednos�: Komunálny odbor  

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� kvalitu cestných komunikácií na 
území mesta  

plocha opravených komunikácií za rok 5000 m2 5000 m2 5000 m2

celková d��ka spravovaných miestnych 
komunikácií  

vymenené  tabule za nové 

105 km 

200 ks 

105 km 

200 ks 

105 km 

200 ks 

Aktivitu predstavujú �innosti:  opravy,  údr�ba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch,  opravy 
a dop��anie dopravného zna�enia, zimnú údr�ba  miestnych komunikácií, chodníkov   

Aktivita 4.2.8: Správa komunálneho odboru 

Zámer aktivity: Funk�ný, mobilný, operatívny komunálny odbor 

Zodpovednos�: Komunálny odbor  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� funk�nos� dopravných 
prostriedkov komunálneho odboru, 
pracovné náradie  a pracovnú odev pre 
manuálnych  pracovníkov 

pojazdné dopr. prostriedky  - traktor 

pojazdné dopr. prostriedky  - vle�ka za 
traktor 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Aktivitu predstavujú �innosti:  opravy,  údr�ba autoparku komunálneho odboru ( traktor s vle�kou, 1 dodávka, 1 
pick up, 1 osobné auto) potrebných k výkonu práce, pracovné náradie pre manuálnych pracovníkov komunálneho 
odboru   

Aktivita 4.3: Men�ie obecné slu�by 

Zámer aktivity: �istota v meste a pomocné  udr�iavacie práce cez  aktiva�nú  a dobrovo�nícku �innos�
nezamestnaných ob�anov

Zodpovednos�: Komunálny odbor 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 52 350 53 970 59 785 59 785 59 785 



Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Udr�a� pracovné návyky u nezamestnaných 
ob�anov 

po�et osôb 
150 150 150 

Aktivitu predstavujú �innosti:  �istenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údr�ba mestských objektov a 
pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými ob�anmi v rámci men�ích obecných slu�ieb na 
základe dohôd s ÚPSVaR 

Aktivita 4.4. Mestská hromadná doprava 

Zámer aktivity: Ekologicky orientovaná a v�eobecne dostupná preprava obyvate�ov  za ich 
povinnos�ami a aktivitami 

Zodpovednos�: OÚRVSM  - Oddelenie územného rozvoja a architektúry 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 182 000 220 000 200 000 220 000 220 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zvý�i� dopravnú obslu�nos� mesta 
v súvislosti s budovaním mesta 
a prímestských �astí 

Výkony v MHD za rok km 

Plánovaný po�et prepravovaných osôb  

194 000 

234 000 

200 000 

260 000 

200 000 

260 000 

Zabezpe�i� prepravu ob�anov                            
z prímestskej �asti Kava do KN                             

v ranných hodinách                                                   

Výkony spoja linky �. 401407 za rok km  

Plánovaný po�et prepravovaných osôb  

4 940 

5 200 

4 940 

5 200 

4 940 

5 200 

Aktivitu predstavujú �innosti:  preprava osôb mestskou hromadnou dopravou



Program 5:  �port, kultúra, média, pamiatky 

Zámer programu: 
Podpora �portovej aktivity obyvate�ov mesta Komárno, evidencia, ochrana, obnova 
a prezentácia pamiatkového fondu a kultúrnych hodnôt   

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 1 682 760 1 725 814  1 938 708 1 721 060 1 745 260 

Aktivita 5.1: Odbor �kolstva a  kultúry  

Zámer aktivity: Zabezpe�enie kultúrnych a �portových dianí v meste 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 419 760 419 760 604 652 447 560 480 260 

Aktivita 5.1.1: Podpora �portových aktivít obyvate�ov mesta  

Zámer aktivity: Pomoc pri vytváraní podmienok pre �portové aktivity obyvate�ov mesta   

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

po�et podporených �portových klubov za rok 35 35 35 Zabezpe�i� podporu celoro�nej 
�portovej �innosti obyvate�ov mesta 
s dôrazom pre mláde�nícke vekové 
kategória 

po�et podporených druhov �portov za rok  25 25 25 

po�et registrovaných �portovcov za rok 2200 2250 2300 

z toho v mláde�níckych vekových 
kategóriách 

1400 1450 1500 

percento podporených �iadostí o finan�nú 
podporu �portových aktivít z podaných  

95 % 97 % 97 % 



Aktivitu predstavujú �innosti: podpora celoro�nej aktivity a jednorazových podujatí �portových 
klubov mesta  prostredníctvom ú�elovo schválených transferov na základe uznesení Mestského 
zastupite�stva v Komárne   

Aktivita 5.1.2: Ocenenie úspe�ných �portovcov  

Zámer aktivity: Ocenenie úspe�ných �portovcov - obyvate�ov mesta   

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Ocenenie �portovcov, ktorí  svojimi 
vynikajúcimi výsledkami roz�irujú 
dobré meno mesta 

po�et �portovcov, ktorí na vrcholových 
�portových podujatiach roka dosiahli 
medailové umiestnenie 

85 000 95 000 105 000 

Aktivitu predstavujú �innosti: Finan�né ocenenie úspe�ných �portovcov mesta  

Aktivita 5.1.3: Podpora �portovej �innosti na �kolách a �kolských 
zariadeniach 

Zámer aktivity: Pomoc pri vytváraní podmienok pre �portové aktivity mláde�e   

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zvý�i� záujem �iakov o �port a 
predmet telesná výchova 

% necvi�iacich �iakov zo v�etkých �iakov  25% 25 % 20 % 

Zvý�i� mo�nosti pohybových aktivít pre 
�iakov  

po�et existujúcich druhov aktivít  8 9 10 

po�et novo zavedených druhov aktivít 1 

419 760

1 1 

Aktivitu predstavujú �innosti:  Podpora mimo�kolskej �portovo zameranej �innosti na �kolách a �kolských 
zariadeniach   

Aktivita 5.1.4: Podpora talentovanej mláde�e 

Zámer aktivity: Podpora mladých, mimoriadne talentovaných �udí 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ v Komárne 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Podpora talentovanej mláde�e po�et  podporených za rok 2 2 2 

Aktivitu predstavujú �innosti: podpora zvý�enia vzdelanosti v regióne prostredníctvom ú�elovo schválených 
transferov na základe uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne   

Aktivita 5.1.5: Podpora kultúrnych  a spolo�enských aktivít 

Zámer aktivity: Rozvoj kultúrnych  a spolo�enských  aktivít  poskytovaných rôznymi 
subjektmi   

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry MsÚ  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Podpori� �ánrovú a druhovú pestros�
produkovanej kultúry v meste 

po�et  �iadate�ov za rok 75 75 75 

po�et  podporených �iadate�ov za rok  67 67 67 

po�et  podporených podujatí za rok 62 62 62 

percento podporených �iadostí o finan�nú 
podporu kultúrnych aktivít z podaných 

98% 98 % 98 % 

Aktivitu predstavujú �innosti: podpora kultúrnych a spolo�enských aktivít jednotlivcov, súborov, zdru�ení a 
organizácií prostredníctvom ú�elovo schválených transferov na základe uznesení Mestského 
zastupite�stva v Komárne   

Aktivita 5.2: Podpora kultúrnych domov 

Zámer aktivity: Kultúrny �ivot obyvate�ov mesta a mestských �astí 

Zodpovednos�: Mestské kultúrne stredisko v Komárne 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 250 000 265 600 255 000 260 000 260 000 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zvý�i� kultúrne aktivity obyvate�ov 
mesta 

po�et usporiadaných podujatí  MsKS 
celomestského charakteru za rok 

165 165 165 

z toho po�et zorganizovaných programov 
pre deti  

35 35 35 

celkový predpokladaný po�et ú�astníkov 
podujatí za rok 

30 000 30 000 30 000 

Zabezpe�i� mo�nosti organizovania 
kultúrnych aktivít komunitným 
skupinám 

po�et záujmových zdru�ení (krú�kov 
s �innos�ou umeleckého zamerania) 

15 15 15 

po�et aktivít záujmových zdru�ení za rok 147 147 147 

Aktivitu predstavujú �innosti:   �innos�  kultúrnych stredísk v meste a v mestských �astiach (Nová 
Strá�, Kava), Dôstojníckeho pavilónu a Amfiteátra DP zastre�uje Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Aktivita 5.3: Podpora médií 

Zámer aktivity: Dobre informovaný ob�an mesta   

Zodpovednos�: Com-Media  

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 140 000 140 000 145 000 135 000 135 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Podpora kvalitnej a dobrej 
informovanosti ob�ana mesta 

po�et vydaní tla�ových periodík za rok 24 24 24 

po�et vydaných tla�ových periodík na 1 
vydanie 

16 500 16 500 16 500 

po�et  odvysielaných hodín v TV za rok 8 760 8 760 8 760 

Aktivitu predstavujú �innosti:  O informovanos� ob�ana mesta sa stará spolo�nos� Com-Media 
prostredníctvom dvojtý�denníka Komár�anské listy/Komáromi Lapok  a zabezpe�ením vysielania Komár�anskej 
televízie. 

Aktivita 5.4: Správa pamiatok  



Zámer aktivity:  Evidencia, ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu 
a kultúrnych hodnôt   

Rozpo�et aktivity:  
Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 100 000 102 313 152 000 120 000 120 000 

Aktivita 5.4.1: Obnova pamiatkových objektov 

Zámer aktivity: Zachovanie kultúrneho dedi�stva na území mesta Komárna 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva, kultúry a �portu � oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Údr�ba plôch v Ústrednej pevnosti NKP 
(kosenie a odstra�ovanie náletovín)  

SP = 33 760 m2      NP = 79 340 m2

Kosenie a �istenie v m2

113 100 113 100 113 100 

Údr�ba a oprava objektov Ústrednej 
pevnosti NKP 

Po�et opravených objektov resp. ich �astí 1 2 2 

Obnova fasád Starej pevnosti NKP pod�a 
PD rozdelenej na etapy 

Obnova fasád z celkovej plochy fasád 
9 318 m2  (I. etapa: 500 m2) 900 1200 1200 

II. etapa rekon�trukcie strechy kasárne 
v Novej pevnosti NKP 

Odstránenie havarijného stavu strechy 
v m2  (celá zastavaná plocha: 3 100 m2) 

 1 550 1 550 0 

Údr�ba a oprava objektov Pevnostného 
systému NKP (Palatínova a Vá�ska línia) 

Po�et opravených objektov 1 1 1 

Obnova a re�taurovanie pomníkov, 
pamätníkov a pamätných tabú� NKP 

Po�et obnovených objektov 1 0 1 

Oprava a obnova objektov (budov) NKP 
v mestskej pamiatkovej zóne (�upný 
dom, Radnica, a pod.) 

Po�et obnovených objektov resp. ich 
�astí 

1 1 1 

Be�ná údr�ba a oprava pamiatok 
a pamätníkov v majetku mesta 

Po�et opravených pamiatok (pamätníkov 
a pamätných tabú�) 

1 1 0 

Údr�ba vojnových hrobov a pamätníkov 
Po�et udr�ovaných hrobov 95 95 95 

Údr�ba chránených hrobov na cintorínoch 
v Komárne 

Po�et udr�ovaných hrobov 130 130 130 

Aktivitu predstavujú �innosti: Zabezpe�enie stavebných, re�taurátorských a údr�bárskych prác 

Aktivita 5.4.2: Prezentácia pamiatkových hodnôt 



Zámer aktivity: Propagácia, prezentácia a odborný výskum pamiatkových hodnôt mesta 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva, kultúry a �portu � oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Vydanie propaga�ných materiálov 
a publikácii o Pevnostnom systéme 
Komárna

Po�et propaga�ných vydaní 1 2 1 

Archeologický a pamiatkový výskum NKP 
"Pevnos�" v Komárne 

Po�et výskumov 0 1 1 

Re�taurátorský výskum objektov NKP 
Po�et výskumov 1 1 1 

Predprojektová príprava obnovy 
a revitalizácie pevnosti NKP 

Po�et dokumentácie 1 1 1 

Aktivitu predstavujú �innosti: V spojitosti s propagáciou, sprístupnením a prevádzkovaním pamiatkových 
hodnôt vrátane výskumov a vyhotovení dokumentácie pamiatkového fondu 

Aktivita 5.6: Comorra servis  

Zámer aktivity: Správa, prevádzkovanie a zabezpe�enie slu�ieb súvisiacich so správou 
majetku Mesta Komárno. 

Skvalit�ovanie poskytnutých slu�ieb v rámci podnikate�skej �innosti 

Zodpovednos�: COMORRA SERVIS � príspevková organizácia Mesta Komárno 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 630 000 630 000 610 000 620 000 620 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Po�et hodín vyu�itia �portovej haly 1 800 1 820 1 820 

Po�et hodín vyu�itia Krytej plavárni 2 274 2 371 2 436 

Vytvára� podmienky na zabezpe�enie 
vrcholového �portu mesta v rôznych 
odvetviach a rozvoja telesnej kultúry 
a �portu na úseku mláde�níckeho �portu 

Po�et hodín vyu�itia Futbalového 
ihriska 

800 800 800 



Po�et hodín vyu�itia Zimného �tadióna 1 300 1 300 1 300 

Po�et hodín vyu�itia Volejbalovej haly 600 600 600 

Po�et hodín vyu�itia Termálneho 
kúpaliska 

3 540 3 606 3 678 

Aktivitu predstavujú �innosti:  správa a prevádzka �portovej haly, Krytej plavárni, Futbalového ihriska, 
Zimného �tadióna, Volejbalovej haly, Strediska kanoistiky, Danobius, Budovy autobusovej stanice. 
Oprava a údr�ba �portových a �kolských objektov vo vlastníctve Mesta Komárno. 

Aktivita 
5.7.: 

Ondrejský jarmok  

Zámer 
aktivity: 

Uspokojené kultúrne a spolo�enské potreby �o najvä��ieho po�tu 
obyvate�ov 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry  

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Uspokoji� kultúrne potreby �o 
najvä��ieho po�tu obyvate�ov ka�dej 
vekovej a sociálnej vrstvy 

po�et predajných miest  390 390 390 

Z toho po�et �udovo � 
remeselníckych výrobcov 

80 80 80 

Rozpo�et aktivity:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 20 000 20 000 15 750 20 000 20 000 

Aktivitu predstavujú �innosti:   Usporiadanie tradi�ného Ondrejského jarmoku so zapojením �ím vä��ieho 
po�tu �udovo-remeselníckych výrobcov. 

Aktivita 5.8: Podpora turizmu a medzinárodné vz�ahy 

Zámer aktvity: enie medzinárodnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu  

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry  



Rozpo�et aktivity:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 25 000 25 421 23 380 30 000 30 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Organizovanie podujatí v záujme podpory 
rozvoja turizmu 

Po�et podujatí 
5 5 5 

Propaga�né a informa�né materiály  
Po�et publikácii 

3 3 3 

Ú�as� predstavite�ov mesta,  �lenov 
záujmových skupín na zahrani�ných 
slu�obných cestách, podujatiach 
v dru�obných mestách 

Po�et realizovaných náv�tev 

10 10 10 

Aktivita 5.9.: Komár�anské dni 

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne a spolo�enské potreby �o najvä��ieho po�tu 
obyvate�ov 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry  

Rozpo�et aktivity:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 60 000 70 324 76 526 70 000 70 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Uspokoji� kultúrne potreby �o 
najvä��ieho po�tu obyvate�ov ka�dej 
vekovej a sociálnej vrstvy 

po�et programov 90 90 90 

Z toho po�et mláde�níckych 
programov 

20 20 20 

Z toho po�et masových �portových 
podujatí 

10 10 10 



Z toho po�et koncertov vá�nej hudby 3 3 3 

Z toho po�et folklórnych programov 4 4 4 

Z toho po�et medzinárodnou 
ú�as�ou 

30 30 30 

Z toho po�et programov ú�as�ou 
dru�obných miest 

5 5 5 

Z toho po�et výstav výtvarného 
umenia  

2 2 2 

Aktivitu predstavujú �innosti:   Usporiadanie tradi�ných Komár�anských dní. 

Aktivita 5.10.: Vínne korzo 

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne a spolo�enské potreby �o najvä��ieho po�tu 
obyvate�ov 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry  

Rozpo�et aktivity:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Uspokoji� kultúrne potreby �o 
najvä��ieho po�tu obyvate�ov ka�dej 
vekovej a sociálnej vrstvy 

po�et programov predajných stánkov � 
vinárenských spolo�ností 

15 15 15 

Z toho po�et vinárov z regiónu 10 10 10 

Po�et sprievodných kultúrnych 
podujatí 

8 10 10 

Aktivitu predstavujú �innosti:   Usporiadanie  podujatia Vínne korzo

Aktivita 5.13.: Medzinárodný tábor mláde�e 

Zámer aktivity: Vytvori� priate�ské vz�ahy medzi mláde�ou dru�obných miest Komárno, 
Weissenfels, Kralupy n/Vltavou, Sebes a Blansko  

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry  



Rozpo�et aktivity:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 8 000 7 396 6 400 8 500 0 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Vytvori� priate�ské vz�ahy medzi 
mláde�ou dru�obných miest Komárno, 
Weissenfels, Kralupy n/Vltavou, Sebes 

a Blansko
po�et usporiadaných medzinárodných 

táborov 
3 3 0 

Z toho po�et táborov organizovaných 
mestom Komárno 

1 1 0 

Z toho po�et táborov organizovaných 
dru�obnými mestami  

2 2 0 

Aktivitu predstavujú �innosti:   Zabezpe�enie ú�asti �iakov komár�anských Z� na táboroch uskuto�nených 
v zahrani�ných dru�obných miest, resp. organizovanie  mláde�níckych táborov pre �iakov komár�anských Z� 
a detí z dru�obných miest. 



Program 6 : Vzdelávanie 

Zámer programu:  
Komplexná podpora vzdelávania a vo�no-�asových aktivít obyvate�ov Mesta 
Komárno a pri�ahlého regiónu.  
Zabezpe�enie kvalitného a odborného výchovno-vzdelávacieho procesu na 
základných �kolách a �kolských zariadeniach v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta 
Komárno v súlade so : 

- zákonom �. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (�kolský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  

- zákonom �. 596/2003 Z.z. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov,  

- zákonom �. 597/2003 Z.z. o financovaní základných �kôl, stredných �kôl a 
�kolských zariadení v znení neskor�ích predpisov a 

- uzneseniami Mestského zastupite�stva v Komárne, ako aj zásadami, 
smernicami a v�eobecne záväznými nariadeniami mesta. 

Rozpo�et programu:  

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 8 147 380 9 079 968 9 386 647 9 545 700 9 545 700 

Aktivita 6.1: �koly originálna kompetencia � M�, ZU�, �KD, CV�, Z�S 

Zámer aktivity: �kolské zariadenia � originálna kompetencia v zria�ovate�skej 
pôsobnosti mesta Komárno re�pektujúce individuálne potreby detí 
a rodi�ov, zariadenia poskytujúce komplexné slu�by v oblasti �kolského 
stravovania 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia �kolských zariadení, 
riaditelia(-ky) M�, ZU�, �KD, CV� a Z�S v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta 
Komárno 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 3 708 720 3 620 720 4 144 372 4 355 000 4 355 000 



Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

po�et prevádzkovaných materských �kôl 
v meste

13 13 13 Dosiahnu� �o najvy��iu kvalitu 
výchovných a vzdelávacích slu�ieb 
v materských �kolách

po�et detí v materských �kolách za rok  817 820 830 

Zvý�i� kvalifikáciu zamestnancov 
v materských �kolách 

percentuálny podiel zamestnancov s V� 
vzdelaním, resp. so vzdel. �pec.pedag. 

25 % 26 % 27 % 

po�et vydaných hlavných jedál za rok 550 000 560 000 570 000 
Zabezpe�i� kvalitné a dostupné 
stravovanie v �kolských zariadeniach 
pri základných �kolách a materských 
�kolách po�et prevádzkovaných �kolských jedální 

a výdajní 
18 18 18 

po�et prevádzkovaných ZU� v meste 1 1 1 

celkový po�et �iakov v ZU�  1 008 1 010 1 020 

po�et absolventov ZU�  100 110 120 

Zabezpe�i� kvalitné 
a �irokospektrálne vzdelávanie 
a výchovu v oblasti vo�no-�asových 
aktivít - ZU� 

po�et krú�kov v ZU� 16 17 17 

po�et prevádzkovaných �KD v meste  6 6 6 Zabezpe�i� kvalitné 
a �irokospektrálne vzdelávanie 
a výchovu v oblasti vo�no-�asových 
aktivít - �KD celkový po�et �iakov v �KD  1 085 1 100 1 120 

po�et prevádzkovaných CV� v meste  1 1 1 

po�et záujmových útvaroch v CV� 39 40 40 

po�et detí zú�ast�ujúcich sa vo�no-
�asových aktivít v CV�

481 490 500 

po�et organizovaných sú�a�í 10 11 12 

po�et organizovaných príle�itostných akcií 30 35 38 

Zabezpe�i� kvalitné 
a �irokospektrálne vzdelávanie 
a výchovu v oblasti vo�no-�asových 
aktivít - CV�

  

po�et prijatých vzdelávacích poukazov 73 75 80 

Zvý�enie bezpe�nosti práce 
po�et pracovných úrazov v �kolských 
jedální a výdajní za rok 

1 1 1 

Aktivitu predstavujú �innosti: ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 
zabezpe�enie kvalitných výchovných a vzdelávacích slu�ieb v materských 
�kolách zameraných na v�estranný rozvoj osobnosti die�a�a, vo�no-�asových 
aktivít detí, �iakov a mláde�e v súlade so zákonom �. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (�kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Podporova� projekty zamerané na skvalit�ovanie vyu�ovania a 
vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, vedy a výskumu, 
�portového vy�itia a pod. 



Aktivita 6.2: �koly prenesená kompetencia � základné �koly 

Zámer aktivity: Základné �koly orientujúce sa na potreby �iaka 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia �kolských zariadení, riaditelia 
základných �kôl s právnou subjektivitou v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta 
Komárno 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 3 900 000 3 989 817 4 150 000 4 150 000 4 150 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

po�et základných �kôl v meste  6 6 6 
Zabezpe�i� kvalitný výchovno-
vzdelávací proces

po�et �iakov nav�tevujúcich základné �koly  2471 2500 2550 

percento �iakov, ktorí dosiahli prospech 
�prospel� zo v�etkých �iakov Z� 

97 % 98 % 99 % 

Zvý�i� úrove� vzdelania pre �iakov 
nav�tevujúcich Z� 

po�et ponúkaných cudzích jazykov pre 
�iakov Z� 

3 3 3 

Zvý�i� kvalifikáciu zamestnancov 
v základných �kolách 

po�et �kolení pedagogických 
zamestnancov za rok 

50 52 55 

Aktivitu predstavujú �innosti:  zabezpe�enie základného vzdelania v súlade so zákonom �. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (�kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Po�et �iakov v základných �kolách k 15.9.2017 : 
Z� s VJM Komárno, Ul. Eötvösa �.39    466 
Z� J.Á. Komenského Komárno     516
Z� s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru �.2    422 
Z� Komárno, Ul. pohrani�ná �.9     231 
Z� s VJM Komárno, Ul. práce �.24     501 
Z� Komárno, Ul. rozmarínová �.1     335
Spolu     2 471 



Aktivita 6.3: Výdavky z vlastných príjmov �kôl a �k. zariadení 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s pou�itím 
príspevkov zákonných zástupcov na �iasto�nú úhradu výdavkov  

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia �kolských zariadení, riaditelia Z� 
a ZU� s právnou subjektivitou v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Komárno 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 254 700 254 700 255 500 258 700 258 700 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

percento �erpania vlastných príjmov 100 % 100 % 100 % 
Zvý�i� kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu po�et nových u�ebných pomôcok 

v �kolských zariadeniach bez PS za rok 
1 000 1 250 1 500 

Aktivitu predstavujú �innosti: podpora rozvoja osobnosti detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zru�nosti, utváranie 
predpokladov na �al�ie vzdelávanie. Príprava na �ivot v spolo�nosti v súlade 
s individuálnymi a vekovými osobitos�ami detí



Aktivita 6.4: �kolské jedálne � nákup potravín 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s pou�itím 
príspevkov zákonných zástupcov na nákup potravín v �kolských jedál�ach 

Zodpovednos�: Odbor �kolstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia �kolských zariadení, riaditelia 
�kolských jedální v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Komárno 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 0 620 000 630 000 630 000 630 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

percento �erpania príspevkov na nákup 
potravín 

100 % 100 % 100 % 
Zvý�i� kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu 

po�et vydaných hlavných jedál za rok 550 000 560 000 570 000 

Aktivitu predstavujú �innosti: zabezpe�enie výroby jedál a nápojov v zariadeniach �kolského stravovania, 
plnenie odporú�aných vý�ivových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov, dodr�iavanie materiálno � spotrebných noriem, dodr�iavanie Zásady 
správnej výrobnej praxe vrátane HACCP,  



Aktivita 6.5: Cirkevná �kola 

Zámer aktivity: Súkromné �kolstvo ako �al�ia forma získania vzdelania 

Zodpovednos�: Spojená cirkevná �kola MARIANUM s VJM 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 197 960 197 960 253 916 275 000 275 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

celkový po�et detí v cirkevnej �kole � 
MARIANUM �as� materská �kola) 

101 95 100 

celkový po�et detí v cirkevnej �kole � 
MARIANUM �as� �kolský klub detí) 

142 105 110 

celkový po�et stravníkov v cirkevnej �kole 
� MARIANUM 

254 230 240 

Zabezpe�i� ponuku výchovy a 
vzdelávania v ne�tátnych 
zariadeniach pre obyvate�ov Mesta 
Komárno a okolitých obcí 

percento �iakov, ktorí dosiahli prospech 
�prospel� zo v�etkých �iakov Z� 

98 % 99 % 99 % 

Aktivitu predstavujú �innosti: od roku 2010 platí nová metodika pride�ovania finan�ných prostriedkov pre 
zariadenia v pôsobnosti cirkevného zria�ovate�a, a to, �e sa vychádza z hodnoty koeficienta ako pre zariadenie v 
zria�ovate�skej pôsobnosti mesta, a priznáva sa minimálne 88% z danej hodnoty. 



Aktivita 6.8: Spolo�ný �kolský úrad 

Zámer aktivity: Odborno-metodické riadenie �kôl a �kolských zariadení v regióne 

Zodpovednos�: Spolo�ný �kolský úrad 

Rozpo�et aktivity: 

Rok  Rozpo�et 
schválený 

 2017 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

po�et realizovaných odborno-
pedagogických aktivít  za rok 

15 16 17 
Zabezpe�i� prenesený výkon �tátnej 
správy na úseku �kolstva 

po�et realizovaných �kolení za rok 3 4 5 

po�et obcí v pôsobnosti S�Ú Komárno 3 3 3 
Metodické riadenie �kolstva mesta a 
regiónu po�et �iakov M� a Z� v pôsobnosti S�Ú 

Komárno 
2443 2460 2480 

Aktivitu predstavujú �innosti: - zabezpe�ovanie preneseného výkonu �tátnej správy na úseku �kolstva 
v zmysle zákona �. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi 
- poradensko � metodické riadenie �kolstva v meste a v regióne, legislatívne 
poradenstvo v oblasti �kolstva 



Program 7:  Sociálne slu�by a sociálna pomoc 

Zámer programu: 
Komplexná starostlivos� o sociálne znevýhodnené skupiny ob�anov mesta 

Rozpo�et programu:  

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 1 792 280 1 890 139 2 043 391 2 100 095 2 157 895 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 115 000 77 950 123 790 167 900 167 900 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� finan�nú podporu na 
zmierenie hmotnej núdze obyvate�ov 

Po�et poberate�ov dávky ( ob�ania 
v dôchodku) 

20 25        30 

Zabezpe�i� finan�nú podporu na 
zmierenie hmotnej núdze obyvate�ov 

Po�et poberate�ov dávky - rodiny 
s de�mi  

25 30 35 

Zabezpe�i� stravovanie �kolopovinných 
detí v sociálne odôvodnených prípadoch  

Priemerný po�et poberate�ov príspevku 
na stravovanie  

20 22 25 

Aktivitu predstavujú �innosti: poskytovanie jednorazovej dávky pre ob�anov, ktorí sú poberate�mi dávky v hmotnej 
núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je pod hranicou �ivotného minima, ktorí zárove� sp��ajú kritéria na poskytovanie 
uvedenej dávky pod�a VZN Mesta Komárno �. 1/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 
dávky ob�anom  a  v zmysle zákona �. 417/2013  Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov. �alej poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie �kolopovinných detí 
v sociálne odôvodnených prípadoch a  zabezpe�enie stravovania pre dôchodcov v zariadeniach �kolského stravovania 
v pôsobnosti mesta Komárno v súlade s VZN �. 2/2014. 

Aktivita 7.1.: Pomoc ob�anom mesta v sociálnej oblasti 

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych slu�ieb ob�anom mesta 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 



Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Podpori� charitatívne, sociálne 
humanitárne a zdravotnícke aktivity v 
meste 

Po�et podporených ne�tátnych subjektov 6 10 12 

Aktivitu predstavujú �innosti: Poskytovanie dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, zdru�eniam, nadáciám, 
neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivos�ou o zdravotne postihnutých v zmysle VZN �. 13/2015 
o priznaní finan�nej dotácie z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné ú�ely. 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� dôstojné pochovanie ob�anov
bez rodinných príslu�níkov a 
bezdomovcov 

predpokladaný po�et pohrebov za rok  7       7      7 

Aktivitu predstavujú �innosti: : Dôstojné pochovanie zosnulých ob�anov (bez rodinných príslu�níkov a 
bezdomovcov 

Ciele a výstupy: 

Aktivita 7.1. 2.: Dotácie- príspevky ne�tátnym subjektom( Fond pre 
zdravotné a sociálne ú�ely) 

Zámer aktivity: Kvalitnej�ia �innos� a sie� organizácií zameraných na pomoc ob�anom v 
meste 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor, komisia pre otázky soc. zdrav. a bytové pri MZ, Mestské 
zastupite�stvo 

Aktivita 7.1.3.: Pochovanie ob�ana 

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie zosnulého ob�ana 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 

Aktivita 7.1.4.: Sociálna kuratela � sociálno- právna ochrana detí 

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� úpravu a obnovu rodinných 
pomerov, tvorba uspor pre maloleté deti 
umiestnené v detských domovoch 

Po�et podporených detí za rok  30 35 45 

Podpori� kontakt rodi�ov s de�mi 
umiestnenými v detských domovoch 

Po�et finan�ne podporených náv�tev  za rok 10 12 15 

Aktivitu predstavujú �innosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov die�a�a, na dopravu 
do detských domovov v zmysle zákona �.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov. Priebe�ne sa vykonávajú �etrenia a kontroly rodinných, 
bytových a sociálnych pomerov problémových rodinách ako aj zabezpe�enie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Cie�om 
aktivity je stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách. V priebehu roka sa vykonávajú  v súlade so zákonom �.305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 
predpisov opatrenia § 11 bod (1)ods. a a)a b). 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� podmienky pre dôstojný �ivot 
a mo�nosti spolo�enskej realizácie 
dôchodcov 

po�et �lenov v kluboch dôchodcov  

po�et podporených klubov dôchodcov 

440 

3 

   372 

 3 

 372 

      3                 

Aktivitu predstavujú �innosti: Vytváranie mo�nosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní �ivotných 
potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spolo�enských aktivít v 3 kluboch dôchodcov � KD Komárno, KD Nová Strá�, KD Kava.  

Rozpo�et aktivity: 

Aktivita 7.1.5.: Zariadenia sociálnych slu�ieb � kluby dôchodcov 

Zámer aktivity: Komplexná starostlivos� o seniorov, zabezpe�enie prevádzkovania 
ú�elových zariadení- klubov dôchodcov 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 

Aktivita 7.1.6.: Zariadenia sociálnych slu�ieb- útulok a stredisko 
osobnej hygieny pre bezdomovcov 

Zámer aktivity: Základná starostlivos� o bezprístre�ných ob�anov, do�asná pomoc pri 
ubytovaní 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 



rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 40 320 40 320 40 320 40 320 40 320 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� základnú starostlivos�
bezdomovcom v útulkoch mesta na  

priemerný po�et ubytovaných klientov za rok 28 28 28 

Zabezpecit zakladnu osobnu hygienu pre 
bezdomovcov mesta Komarno 

priemerny denny pocet obcanov vyuzivajucu tuto 
sluzbu 

16 20 20 

Aktivitu predstavujú �innosti:. Poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístre�ných ob�anov 
v útulku mesta na Hradnej ulici 22, �alej poskytovanie sociálnej slu�by v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov. 
Maximálna kapacita útulku je pre 28 osôb.  

Aktivita 7.1.7: Rozvoj sociálnych slu�ieb 

Zámer aktivity: Rozvoj sociálnych slu�ieb o nové aktivity

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 

Rozpo�et aktivity: 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� prepravu dôchodcov 
a zdravotne postihnutých ob�anov 

priemerný denný po�et ob�anov vyu�ívajúcich 
túto slu�bu 

5 7 7 

Zabezpe�i� mo�nos� prania osobného 

�atstva iného textilu pre obyvate�ov bez 
prístre�ka mesta Komárno 

Priemerný po�et ob�anov vyu�ívajúcich túto 
slu�bu 

5 5 6 

Zriadenie noc�ahárne a domova na 
polceste 

Priemerný po�et ob�anov vyu�ívajúcich túto 
slu�bu 

5 10 10 

Zriadenie humanitárneho  centra Priemerný po�et ob�anov vyu�ívajúcich túto 
slu�bu 

   

Aktivitu predstavujú �innosti: Rozvoj sociálnych slu�ieb o nové, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom �. 
448/2008 Z. z. o sociálnych slu�bách v znení neskor�ích predpisov. Mesto plánuje zariadi� prá�ov�u pre ob�anov bez 
prístre�ka na pranie osobného �atstva a iného textilu, �alej plánuje zriadenie noc�ahárne pre odkázaných ob�anov mesta 
Komárno, domova na polceste pre mladých dospelých po ukon�ení ústavnej starostlivosti a humanitárneho centra.
V rámci starostlivosti o odkázaných ob�anov Komárna, mesto  poskytuje prepravnú slu�bu prostredníctvom sociálneho 
taxíka. Pomáha tým seniorom a �a�ko zdravotne postihnutým ob�anom s obmedzenou hybnos�ou a imobilným ob�anom, 
ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú mo�nos� dopravi� sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych



zariadení na vy�etrenia, kontroly alebo na kultúrne, spolo�enské a �portové podujatia. Mô�u túto sociálnu slu�bu vyu�i� aj 
vozi�kári, ke��e vozidlo je �peciálne uspôsobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou 
rampou pre vozíky.  

Aktivita 7.2: Opatrovate�ská slu�ba 

Zámer aktivity: Plnohodnotný �ivot seniorov a zdravotne postihnutých ob�anov mesta 
v domácom prostredí 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 377 020 408 379 519 456 570 000 587 800 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� pomoc pri vykonávaní be�ných 
�ivotných úkonov a kontakt so 
spolo�enským prostredím pre seniorov 
a zdravotne handicapovaných ob�anov 

Priemerný po�et opatrovaných za rok 75 78 80 

Zabezpe�i� pomoc pri  stravovaní � 
doná�kou jedla do domácnosti 

Priemerný po�et doná�ky stravy  za rok 12 15 17 

Aktivitu predstavujú �innosti: poskytovanie pomoci v domácnosti seniorov a �ZP ob�anov mesta, ktorí si pre 
nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedoká�u zabezpe�i� starostlivos� o svoju osobu a domácnos� v zmysle 
VZN �. 2/2014 v znení VZN �. 26/2015. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných �ivotných úkonoch - osobná hygiena, 
pomoc pri obliekaní, pri pou�ití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, doná�ka obeda, pomoc pri podávaní jedla 
a pri pití, doh�ad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a �ehlenie osobnej a ostatnej 
bielizne, príprava a varenie ra�ajok, obeda, prípadne ve�ere a pri zabezpe�ení kontaktu so spolo�enským prostredím - 
sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných zále�itostí, vychádzky. Vychádzajúc z ich zdravotného stavu resp. 
z obmedzenej mobility (imobility) nie sú schopný si zabezpe�i� jedno teplé jedlo denne, preto sú odkázaný na doná�ku 
stravy cez sociálnu slu�bu v jedálni.   

Aktivita 7.5.: Komunitné centrum Ve�ký Har�á� 

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych slu�ieb ob�anom mesta 

Zodpovednos�: Sociálny a správny odbor 



Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 31 000 16 200 24 185 36 235 36 235 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce 
priamo v prostredí marginalizovanej 
rómskej komunity poskytova� komplexné 
sociálne a komunitné slu�by , ktoré slú�ia 
a prispievajú k sociálnemu za�le�ovaniu 
sociálne vylú�ených osôb 

Priemerný po�et ob�anov 
vyu�ívajúcich túto slu�bu 

60 70 80 

Aktivitu predstavujú �innosti: Hlavnou �innos�ou komunitného centra bude poradenstvo, vzdelávanie obyvate�ov 
vrátane dou�ovania �kolopovinných detí, osveta, programy zamerané na sociálne za�le�ovanie detí a mláde�e v rámci 
v�asnej intervencie a osvojovanie si základných spolo�enských návykov. Podpora eliminácie sociálno � patologických 
javov, vykonávanie osvetovej �innosti zameranej  na elimináciu zlých �ivotných návykov komunity, predchádzanie vzniku 
krízových situácií.  

Aktivita 7.3: Zariadenie pre seniorov Komárno 

Zámer aktivity: Komplexná starostlivos� o seniorov  

Zodpovednos�: Zariadenie pre seniorov 

Rozpo�et aktivity: 

rok  R 2017 
 (schválený) 

OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 1 228 640 1 338 493 1 335 640 1 285 640 1 305 640 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� komplexnú sociálnu 
starostlivos� pre klientov DD 

po�et v�etkých klientov zariadenia 146 146 146 



po�et aktívnych klientov zariadenia 59 56 49 

po�et le�iacich a �a�ko pohyblivých 
klientov zariadenia 

         
          87 

       
         90 

        
         97 

po�et novovytvorených ubytovacích miest 
  
0 0 0 Zvý�i� kapacitu pre poskytovanie 

komplexných sociálnych slu�ieb 
seniorom 

priemerná vy�a�enos� kapacity za rok 100 100 100 

Zabezpe�i� stravovanie najslab�ím 
skupinám dôchodcov v DD Komárno 

po�et vydaných jedál vlastným klientom 
zariadenia za rok 

139 702 139 702 139 702 

stála zdravotná slu�ba zdravotných sestier Áno 
Prost. ADOS 

Áno 
Prost. ADOS 

Áno 
Prost. ADOS 

Zabezpe�i� zdravotnú starostlivos�
klientom zariadenia v DD 

celkový po�et polohovate�ných postelí 118 118 118 

Zabezpe�i� sociálnu a lekársku 
posudkovú �innos� za ú�elom 
posúdenia odkázanosti ob�ana na 
sociálnu slu�bu v zariadení pre 
seniorov 

Priemerný po�et vyhotovených posudkov 
o odkázanosti ob�ana na sociálnu slu�bu 
v zariadení pre seniorov za mesiac 

35 15 15 



Program 8 : Rozvoj mesta

Zámer programu: 
Atraktívne a zdravé prostredie pre �ivot, prácu a oddych obyvate�ov a náv�tevníkov 
mesta s dôrazom na ochranu prírody a krajiny v meste a okolí mesta 

Rozpo�et programu:  

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 1 010 681 1 724 490 1 341 784 1 004 736 1 556 178 

Aktivita 8.1. Odbor rozvoja  

Zámer aktivity: Nárast spokojnosti obyvate�ov vytvorením mo�nosti �portových aktivít, 
resp. priestorov na hranie pre detí a mláde�, atraktívne a zdravé 
prostredia pre �ivot,  plánovaný rozvoj mesta 

Zodpovednos�: OR- OÚPAV 

Rozpo�et aktivity: 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 90 000 84 000 70 868 97 386 97 386 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 
hodnota 

v roku 2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� pravidelnú údr�bu, 

opravu a revitalizáciu, resp. 

roz�írenie po�tu 

mestských detských a �portových 

- Celkový po�et udr�iavaných 
detských ihrísk      

         ks  

        -        �portových ihrísk -  ks                             

25 

3

26 

3

27 

3

Zabezpe�i� opravu a údr�bu drobnej 

architektúry (lavi�ky, smetné ko�e, 

at�..) 

- Lavi�ky � ks 

- Smetné ko�e - ks 

185 

300 

187 

315 

190 

320 

Zabezpe�i� �túdie, expertízy, 
posudky 

Posudky a expertízy pre plánovaný 

rozvoj mesta  - súb  
1  1 1 

Údr�ba budov, objektov a ich �astí 
Nevyhnutné udr�iavacie práce 

v prípade nepredvídate�ných udalostí -
súb 

1 1 1 

Aktivitu predstavujú �innosti: posudky, expertízy, budovanie, údr�ba a oprava pieskovísk a detských zariadení, 
�portových ihrísk a prvkov drobnej architektúry. 



Aktivita 8.3. Kapitálové výdavky v rámci rozvoja mesta 

Zámer aktivity: Nárast spokojnosti obyvate�ov zlep�ením bytovej situácie v meste  aj pre 
sociálne slab�ie vrstvy, resp. vytvorením priestorov na hranie pre detí 
a mláde�, atraktívne a zdravé prostredie pre �ivot,  plánovaný rozvoj mesta 

Zodpovednos�: OÚRVSM  

Rozpo�et aktivity:    kapitálové výdavky 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 458 681 1 092 139 780 000 261 522 812 964 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�
Cie�ová 

hodnota v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Investície do rozvoja majetku mesta                           súbor 1 1 1 

Aktivita 8.6: Správa majetku 

Zámer aktivity: Postupné zlep�enie technického stavu nebytových priestorov, obytných a rodinných 
domov v majetku mesta Komárno, v záujme dosiahnutia spokojnosti nájomcov 
a obyvate�ov mesta. Pravidelné zistenie a aktualizácia stavu odberných miest 
odvádzania da��ovej vody 

Zodpovednos�: Odbor správy majetku 

Rozpo�et aktivity: 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 437 000 523 351 349 916 420 828 420 828 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 



Zabezpe�i� pravidelnú údr�bu 
a opravu bytov a obytných domov 

Celkový po�et bytov ks 430 430  430 

Celkový po�et rodinných domov ks 11 11 11 

Oprava a údr�ba nebytových priest. 
priestorov

Celkový po�et nebytových priestorov ks 20 20 20 

Sledovanie odb. miest da��ovej vody Po�et evidovaných odberných miest  ks 21 21 21 

Aktivitu predstavujú �innosti: Údr�ba a oprava budov a nebytových priestorov, miestne 
�etrenie, zistenie a zmapovanie lokalít odberných miest da��ovej vody.   

Aktivita 8.7: Obnova a údr�ba centra mesta, obnova mikroregiónov 

Zámer aktivity: 1.Nárast spokojnosti obyvate�ov skvalitnením prostredia centra mesta formou 
postupnej rehabilitácie a revitalizácie  centra.  

2. Dosiahnutie  lep�ieho obytného prostredia na jednotlivých  sídliskách mesta 
v medzi blokových priestoroch  postupnou obnovou  a revitalizáciou plôch 
a architektonických prvkov 

Zodpovednos�: OR- OÚPAV 

Rozpo�et aktivity: 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 25 000 25 000   23 000 25 000 25 000 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Oprava, údr�ba, výmena resp. 

roz�írenie prvkov drobnej 

architektúry, prvkov vodných 

atrakcií, údr�ba zelene v centre 

- Prvky drobnej architektúry 
(lavi�ky, smetné ko�e, 
stojany na bicykle a iné)      -    
(súbor) 

- fontány -  ks

1 

1 
1

1 

1 
1

1 

1 
1

Oprava, údr�ba, resp. roz�írenie 

po�tu prvkov drobnej architektúry, 

úpravy parkovacích, �portových  

a oddychových plôch v medzi 

blokových priestoroch 

- Prvky drobnej architektúry 
(súbor) 

- Opravy, obnovy, ohrady  
kontajnerových stanoví��
(súbor) 

- úprava hracích  plôch 
a parkovísk

1 

5 

2 

1 

5 

2 

1 

5 

2 

Zabezpe�enie dokumentácií 
a posudkov, zameraní 

Dokumentácie, posudky, zamerania 
a iné nevyhnutné podklady  pre 
plánované obnovy  

- súbor 
1  1  1  

Likvidácia nevhodných 
a nebezpe�ných stavebných prvkov 

- úprava terénu nebezpe�ných  miest, 
likvidácia nebezpe�ných prvkov 

  -súbor 
1 1 1 

Aktivitu predstavujú �innosti: Aktivitu predstavujú �innosti: budovanie, údr�ba a oprava prvkov drobnej 
architektúry, terénne úpravy, výsadby, a zabezpe�enie nevyhnutných podkladov a povolení pre realizáciu



Program 9 : Bývanie

Zámer programu: 
Dostupné bývanie pre ob�anov mesta 

Rozpo�et programu:  

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 522 683 501 106 449 948 506 496 505 196 

Aktivita 9.1: Bytová problematika 

Zámer aktivity: Dostupnos� bývania pre ob�anov mesta 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania  

Rozpo�et aktivity: v rámci náplne práce oddelenia 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 469 764 446 388 396 300 453 948 453 448 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� poradenstvo a pomoc pre 
obyvate�ov a bytovými problémami 

po�et evidovaných �iadostí spolu  75 75 75 

po�et nových evidovaných �iadostí  za 
rok  

50 50 50 

po�et pridelených bytov za rok  30 25 25 

Aktivitu predstavujú �innosti: pride�ovanie mestských bytov a náhradného ubytovania v zmysle VZN �. 6/2011 
v znení neskor�ích zmien  

Aktivita 9.1.1: Evidencia bytov vo vlastníctve mesta  

Zámer aktivity: Efektívna a preh�adná evidencia bytov v majetku mesta 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania   

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Zabezpe�i� informa�ne preh�adnú 
a aktuálnu evidenciu bytov vo 
vlastníctve mesta 

po�et evidovaných mestských bytov spolu 490 485 480 

Aktivitu predstavujú �innosti: evidenciu nájomných bytov v majetku mesta vykonáva oddelenie správy a údr�by 
bytov MsÚ 

Aktivita 9.1.2: Prenájom bytov vo vlastníctve mesta 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie slu�ieb poskytovaných s u�ívaním bytu 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Prenájom bytov vo vlastníctve mesta po�et evidovaných bytov  spolu  490 485 480 

Aktivitu predstavujú �innosti: prenájom mestských bytov a náhradného ubytovania v zmysle VZN �. 6/2011 
v znení neskor�ích predpisov a § 663 a nasl. Ob�ianskeho zákonníka   

Aktivita 9.1.3: Predaj bytov vo vlastníctve mesta 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie odpredaja mestských bytov pre nájomcom verejnou dra�bou 
po neplati�och a priamym predajom 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Prenájom bytov vo vlastníctve mesta po�et evidovaných bytov  spolu  490 485 480 

Aktivitu predstavujú �innosti: Prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru sú�asným nájomníkom bytu 
v zmysle z. �. 183/92, prevod vlastníctva bytu tretej osobe v zmysle § 9a zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskor�ích predpisov, predaj bytov po neplati�och verejnou dra�bou 

Aktivita 9.1.4: Správa bytov vo vlastníctve mesta 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie slu�ieb poskytovaných s u�ívaním bytu 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Prenájom bytov vo vlastníctve mesta po�et evidovaných bytov  spolu  490 485 480 

Aktivitu predstavujú �innosti: V zmysle § 8a zákona �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskor�ích predpisov (�alej len z. �.182/93) vlastníci bytov v dome sú povinní uzatvori� zmluvu o výkone 
správy.  V zmysle § 10 z.. �. 182/93 vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so  zmluvou 
o výkone správy poukazova� preddavky mesa�ne vopred do fondu prevádzky, údr�by a opráv a za slu�by 
poskytované s bývaním.  

Aktivita 9.1.5: Údr�ba  bytov vo vlastníctve mesta 

Zámer aktivity: Zabezpe�enie u�ívania schopnos� bytov vo vlastníctve mesta 

Zodpovednos�: Referát sociálneho bývania 

Ciele a výstupy: 

Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2019 

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2020 

Údr�ba spolo�ných �astí a zariadení 
bytových domov vo vlastníctva mesta 

po�et evidovaných bytov  spolu  490 485 480 

Aktivitu predstavujú �innosti: V zmysle § 668 Ob�ianskeho zákonníka vlastník je povinný prenajatý byt udr�iava�
v stave spôsobilom na bývanie a v prenajatom byte vykonáva� nutné opravy. 

Aktivita 9.2: Agenda �tátneho fondu rozvoja bývania 

Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa �tátnych dotácií pre rozvoj bývania v okrese 
Komárno 

Zodpovednos�: Odbor rozvoja 

Rozpo�et aktivity: 

rok  
R 2017 

 (schválený) OS 2017 R 2018 R 2019 R 2020 

v EUR 22 119 22 748 22 748 22 748 22 748 

Ciele a výstupy: 



Cie� Merate�ný ukazovate�

Cie�ová 
hodnota 
v roku 
2018 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2019 

Cie�ová 
hodnota 

v roku 2020 

Zabezpe�i� vysokokvalitné slu�by 
pre obyvate�ov okresu

Priemerný po�et potencionálnych �iadate�ov 
za rok 

20 20 20 

Doba administrácie �iadosti 10 10 10 Zabezpe�i� dodr�iavanie zákonných 
podmienok 

Po�et vykonaných kontrol 35 50 50 

Zvý�i� informovanos� Po�et obyvate�ov, ktorým bola posk .info 350 350 350 

Aktivitu predstavujú �innosti: príjem �iadosti na pridelenie finan�ných prostriedkov zo �tátneho fondu rozvoja bývania 
a prostredníctvom fondu aj z ROP fondov EÚ. Následné spracovanie, vyhodnotenie  a overenie podkladov k �iadosti o podporu. 
Evidovanie �iadostí do elektronického systému podávaných �iadostí a postupovanie spisov na centrálu �FRB. Výkon 
tváromiestnych kontrol rozostavanosti stavieb �alej finan�ných kontrol faktúr pod�a rozpo�tových oddielov. Overovanie faktúr, 
evidencia, kontrola dodr�iavanie podmienok a �erpanie podpory zo �FRB a a ROP EÚ. 

. 


