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105/2015 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- JUDr. Tamás Varga, 
- Ing. František Rajko. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                    primátor mesta 
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106/2015 
uznesenie 

k návrhu programu 7. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 16. apríla 2015 v 
nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky 
3. Informatívna správa o plnení uznesení 
4. Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve 

mesta tretími osobami bez právneho titulu – výkon pozastavený primátorom mesta 
5. Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno   

č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v 
Komárne a Návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne 

6. Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na kalendárny rok 2015 

7. Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno 
8. Návrh na podpísanie "Vyhlásenia CIVITAS Forum" 
9. Informatívna správa k zámeru "Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komárno" 
10. Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta 

Komárno na rok 2014 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Schválenie doplnenia do zoznamu prioritných investícií kapitálových výdavkov 

Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015  
13. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
14. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
15. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
16. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
17. Parkovací systém mesta Komárno 
18. Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe mesta Komárno 
19. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01. 

mája 2015 do 31. decembra 2015 
20. Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v Komárne  
21. Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne 
22. Rôzne 
23. Záver 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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107/2015 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
ku dňu 31.03.2015 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
   
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
31.03.2015.          

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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108/2015 
uznesenie 

na zmenu uznesenia mestského zastupite ľstva 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
Zmení uznesenia č. 1899/2014 
   1718/2014 

 
Návrh  

na zmenu uznesenia č. 1899/A/2014  
zo 42. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne,  

konaného d ňa 30. októbra 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1899/A/2014 zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 30. októbra 2014 nasledovne : 
 
 „Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje 
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 
časť pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ 1861 
o výmere 1274 m2, zastavaná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 44269285-74/2014 zo dňa 10.09.2014, (plynová prípojka na časti pozemku 
o výmere 4,5 m2 k Obchodnej budove so súp.č. 1147), s povinným Mesto Komárno, 
IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, v prospech 
oprávneného z vecného bremena Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 
700, so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B, 
za nasledovných podmienok : 
 
-     odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške 18,- eur/m2, 

celkom vo výške 81,- eur,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej 

nehnuteľnosti: 
a) uloženie inžinierskych sietí,  
b) prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom užívania, 

prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia plynárenských 
zariadení,  

c) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenie plynovej 
prípojky, 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 
dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený 
z vecného bremena“, 
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Návrh  

na zmenu uznesenia č. 1899/2014 
                                k žiadosti o uzatvo renie zmluvy o vecnom bremene 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    schva ľuje 
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 
časť pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ 1861 
o výmere 1274 m2, zastavaná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 44269285-74/2014 zo dňa 10.09.2014, (plynová prípojka na časti pozemku 
o výmere 4,5 m2 k Obchodnej budove so súp.č. 1147), s povinným Mesto Komárno, 
IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, v prospech 
oprávneného z vecného bremena Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 
700, so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 
196/B, za nasledovných podmienok : 
 
-     odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške 18,- eur/m2, 

celkom vo výške 81,- eur,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 
d) právo uloženia inžinierskych sietí,  
e) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného vecného 

bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení,  
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 

dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 

oprávnený z vecného bremena, 
 
B/    žiada  

   MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto   
uznesenia.  

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

Návrh  
na zmenu uznesenia č. 1718/A/2014  

z 39. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, konaného d ňa 03. júla 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1718/A/2014 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 03. júla 2014 nasledovne : 
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„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby na častiach pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, ako parcela registra „C“ č.  3191 o výmere 1746 m2, zastavaná plocha 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, s povinným Mesto Komárno, IČO: 
00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, (STL plynová prípojka D – 
32 v dĺžke 12,38 m) v prospech oprávneného z vecného bremena SPP – 
distribúcia, a.s., IČO: 35910739, sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : 
Sa, vložka číslo 3481/B, a investorom preložky VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO  00156752, so sídlom P.O.BOX 45, 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., Oddiel : Pš, vložka číslo : 32/B, za nasledovných podmienok : 
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na nehnuteľnosti : 
a/   existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 36554758-
206/2014 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí, 

b/ strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 
bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto 
oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 
dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí investor 
preložky“ 

 
 

uznesenie č. 1718/2014 
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v prospech tretej osoby 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby na častiach pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, ako parcela registra „C“ č. 3191 o výmere 1746 m2, zastavaná plocha 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36554758-206/2014, na priznanie 
práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na parc. reg. „C“ č. 3191, 
s povinným Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno, (STL plynová prípojka D – 32 v dĺžke 12,38 m) v prospech oprávneného 
z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s., IČO: 35910739, sídlom Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 3481/B, a investorom preložky 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO  00156752, so sídlom 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
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Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Pš, vložka číslo: 32/B, za nasledovných 
podmienok : 
 
 
 
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne na dobu neurčitú,  
- právo uloženia inžinierskych sietí, strpieť prechod a prejazd zamestnancov 

a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení,  

- strpieť existenciu plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena,   
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 

dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí investor 

preložky, 
 

B/ žiada  
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.  

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                      primátor mesta  
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109/2015 
uznesenie 

k Návrhu na vypustenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
Vypustí uznesenia:  1165/2013 – nakoľko je predložená informatívna správa 
              1422/2013 – nakoľko projekt nebol schválený   
 
 

1165/2013 
uznesenie 

k návrhu na ú časť mesta Komárno v projekte 
         „Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “   kód: OPIS-2013/1.2/05 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
   

predložený informatívny materiál o projekte „Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “, 
kód projektu OPIS-2013/1.2/05, 

 
B/  konštatuje, že  
 

1. mesto Komárno ako žiadateľ spĺňa kritériá na podanie žiadosti: 
 

a. právna forma:  Obec,  podľa  zák.  č.  369/1990  Z.z.  o obecnom  zriadení  v 
znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského 
samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v 
znení neskorších predpisov, 

b. počet obyvateľov: Mesto,  resp.  obec, ktorého  počet  obyvateľov za rok  2011  
presiahol hranicu 20 000, 

 
2. termín uzávierky výzvy je do 18.07.2013, 
 
3. vlastné zdroje tvoria 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

stanovených žiadateľom, 
 

C/ schva ľuje 
 

1. realizáciu projektu „Elektronizácia služieb miest - "eMestá" “, kód projektu OPIS-
2013/1.2/05, mestom Komárno, 

 
2. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt stanovených žiadateľom z vlastných zdrojov, ktorých výška bude 
stanovená po vypracovaní projektovej dokumentácie, do max. výšky 75 000 €, 
splatná v roku 2014, a bude zapracovaná do rozpočtu roka 2014, 

 
3. zabezpečenie výdavkov spojených s prevádzkou systému na dobu najmenej 5 

rokov od zavedenia systému, 
 

D/   žiada 
 MUDr. Antona Mareka primátora mesta Komárno 
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po vyhotovení projektovej dokumentácie predložiť Mestskému zastupiteľstvu model 
financovania projektu. 

Plnenie: Je predložená informatívna správa o stave-  uznesenie doporu čujeme vypusti ť 
zo sledovania. 

 
1422/2013 
uznesenie  

k návrhu o spolufinancovanie projektu Zariadenia pr e seniorov„Bezbariérový domov“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1.  predloženie žiadosti o finančnú dotáciu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR Slovenskej republiky na realizáciu projektu 
„Bezbariérový domov“, 

 
2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu, 
 
3. spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových nákladov na realizáciu 

projektu, tj. vo výške 11 817,- eur, 
 

B/ žiada 
     MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno    
 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

C/        ukladá  
            Ing. Bc. Zuzane Hervayovej, riadite ľke Zariadenia pre seniorov Komárno 
 

1/  predložiť žiadosť o finančnú dotáciu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o 
dotáciách v pôsobnosti MPSVaR Slovenskej republiky na realizáciu projektu  
„Bezbariérový domov” 
                                                                                              Termín: do  31.12.2013  

 
2/   zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu. 

 
                                                                                                Termín: do 31.12.2014 

 
Plnenie: Všetky body boli zabezpe čené, ale projekt nebol schválený. Uznesenie 
doporu čujeme vypusti ť zo sledovania. 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta  
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110/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu JUDr. Évy Hortai   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
potvrdzuje 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 76/2015 zo dňa 26.03.2015 
v nasledovnom znení: 
 

76/2015 
uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

schva ľuje 
 

Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve 
mesta tretími osobami bez právneho titulu s účinnosťou od 01.04.2015. 
(zásady tvoria prílohu tohto uznesenia) 

 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ 3/5 VÄ ČŠINOU VŠETKÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 12: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  24 
ZA : 11 
PROTI : 5 
ZDRŽALO SA : 8 
NEHLASOVALO : 0 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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111/2015 
uznesenie 

k Návrhu Pravidiel užívania viacú čelových športových ihrísk v Komárne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ schva ľuje 
 

Pravidlá užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne, ktoré tvoria Prílohu č. 1 
tohto uznesenia, 

 
B/ žiada  

László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť vypracovanie a vyvesenie „Pravidiel užívania viacúčelových športových 
ihrísk v Komárne“ aj v jazyku maďarskom. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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112/2015 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2015 
pre 

 
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Komárno, 

 
B/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  

 
Termín: 26. apríla 2015 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta  
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113/2015 
uznesenie 

o vyhlásení CIVITAS Forum 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
      
A/  schva ľuje 
 

1. zámer účasti Mesta Komárno v projekte CIVITAS ACROBAT,    
 
2.   podpísanie „Vyhlásenia CIVITAS Forum“, 
 

B/ žiada   
         Ing. László Stubendeka,  primátora mesta Komárno 
 

postupovať v zmysle bodu A/1 a A/2 tohto uznesenia a v zmysle vyhlásenia „CIVITAS 
Forum“. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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114/2015 
uznesenie 

k informatívnej správe zámeru „Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komárno“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu k zámeru „Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komárno“. 

 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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115/2015 
uznesenie 

k správe o vyhodnotení Realiza čného plánu ku Komunitnému plánu  
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2014  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
        
Správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta 
Komárno na rok 2014 (správa tvorí prílohu uznesenia). 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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                                                      116/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt v DOU na Gazdovskej ul. 10/6 v Komárne pre V. N. trvale 
bytom 945 01 Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady, a že sa s menovaným ukončí nájom 1 - izbového bytu na adrese Gazdovská 
ul. 8/30 v Komárne písomnou  dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o ukončení nájmu bytu a návrhu zmluvy o  
nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.  
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

     Ing. László Stubendek 
  primátor mesta                                                     
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117/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
prideliť 1 - izbový byt v DOU na vyššom poschodí pre Z. M., trvale bytom 945 01 Komárno. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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118/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

prideliť 1 - izbový byt v DOU na adrese Špitálska ul. 12/10 v  Komárne pre T. P., 
a manželku J. P., trvale bytom 945 01 Komárno, s výnimkou a s tým, že v pridelenom 
byte opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v 
zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
na dobu určitú 1 rok, 
 

B/ žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

                                                                       

         Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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119/2015 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
prideliť 1 - izbový byt v DOU s výnimkou pre M. Cs., trvale bytom 945 01 Komárno. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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120/2015 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 2 - izbový byt na Ul. slobody 1/6 v Komárne pre Zs. B., trvalým pobytom 945 
01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods.  3 a  
4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 
rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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121/2015 
uznesenie 

 k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

        prideliť 2 - izbový byt na Ul. slobody 9/15 v  Komárne pre E. H. a R. H., obaja trvalým 
pobytom 945 04 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle 
§ 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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122/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/15 v Komárne pre K. H.,  trvalým 
pobytom 946 65 Vrbová nad Váhom, zamestnanou v  Komárne nepretržite tri roky 
s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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123/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

        prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/20 v Komárne pre R. S., trvalým pobytom 
945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 
3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 

 

 

 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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124/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

        prideliť 1 - izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/27 v Komárne pre P. R., trvalým 
pobytom 946 37 Moča, zamestnanou v Komárne nepretržite tri roky s tým, že zmluva 
o nájme bytu bude uzatvorená v  zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní 
bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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125/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 51/54 v Komárne pre S. M., trvalým pobytom 
945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 
a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 
1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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126/2015 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

        prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 51/65 v Komárne pre Ing. arch. K. Sz., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená v zmysle 
§ 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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127/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

        prideliť 1 - izbový byt na Veľký Harčáš 61/61 v Komárne v Komárne pre K. V., 
narodenú 23.8.1990, trvalým pobytom Zváračská ul. 1392/11, 945 01 Komárno, 
s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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128/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

        
prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/100 v Komárne pre B. Sz., trvalým pobytom 
945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 
3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu 
určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

    
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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129/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/113 v Komárne pre S. Sz., trvalým pobytom 945 
01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 
VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 
rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

    
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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130/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Mgr. Bélu Keszegha 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
dolpnenie do zoznamu prioritných investícií kapitálových výdavkov Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2015 (schválené MZ dňa 12.03.2015 uznesením číslo 29/2015, 
príloha č. 3, zoznam navrhnutých investícií poradové číslo 1-6 na rok 2015) nasledovne: 
 

7. rekonštrukcia budovy Župného domu v Komárne  - 53.000 eur. 
 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
                 primátor mesta 
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131/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslancov 
Mgr. Béla Keszegh, JUDr. Margit Keszegh, Ing. Zoltá n Bujna, 

MUDr. Attila Horváth, Ing. Ján Vetter, PaedDr. Józs ef Kiss Péntek, 
Dávid Kovács, Mgr. Tímea Szénássy 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
dolpnenie do zoznamu prioritných investícií kapitálových výdavkov Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2015 -  (schválené MZ dňa 12.03.2015 uznesením číslo 29/2015, 
príloha č. 3, zoznam navrhnutých investícií poradové číslo 1-6 na rok 2015) nasledovne: 
 

8. mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety  -  20.000 eur, 
9. cykloparky, cyklistický koridor    -          10.000 eur, 
10. klientská zóna MsÚ     -  10.000 eur, 
11. výmena okien - kultúrny dom Kava   -      5.500 eur, 
12. rekreačný park Ďulov Dvor    -    4.500 eur, 
13. detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia -    6.000 eur.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
                 primátor mesta 
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132/2015 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Zariadenia pre S eniorov Komárno za rok 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno za rok 2014 nasledovne: 
 
-   príjmy        1.223.532,45 eur, 
-   výdavky         1.223.532,45 eur 
 
s tým, že výsledok rozpočtového hospodárenia je vyrovnaný. 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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133/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2015-201 7 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2015, ako 
vyrovnaný rozpočet vo výške 1.225.606,- eur, 

 
B/ berie na vedomie 
 

1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 
2016, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.215.606,- eur, 

 
2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 

2017, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1.215.606,- eur, 
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)    
 
C/ ukladá 
 Ing. Zuzane Hervayovej, riadite ľke Zariadenia pre seniorov Komárno 
 
 postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: priebežne 
    Zodpovedná: riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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134/2015 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia 
Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko Komárno za rok 2014 nasledovne: 
 

-   príjmy                                                   356.112,89  eur, 
-   výdavky                                                356.468,41  eur, 
Rozdiel príjmov a výdavkov                        -   355,52  eur, 

 
( zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia), 

 
2. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno  

za rok 2014 nasledovne: 
 

-   výnosy                                                   364.228,40  eur,     
-   náklady                                                  364.142,70  eur, 
-   výsledok hospodárenia                            +    81,53  eur, 

 
3. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 nasledovne: 
 

navýšenie rezervného fondu o 81,53 eur v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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135/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2 015 - 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 
Komárno na rok 2015 vo výške 352 650,- eur (z toho príspevok mesta na bežné 
výdavky vo výške 235 000,- eur),  

 
2. rozpočet výnosov vo výške 388 910,- eur a nákladov vo výške 388 910,- eur 

príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2015 vo výške 
388 910,- eur ako vyrovnaný, 

 
 (rozpočet tvorí prílohu uznesenia) 
 
B/ berie na vedomie 
 

1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na 
rok 2016 vo výške 352 650,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo 
výške 235 000,- eur),  

 

2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na 
rok 2017 vo výške 352 650,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo 
výške 235 000,- eur) ako vyrovnaný, 

 
                        (rozpočet tvorí prílohu uznesenia) 

 
C/ ukladá  

  Anne Vargovej, riadite ľke Mestského kultúrneho strediska Komárno 
 
  postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 
 

 Termín: priebežne 
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno  

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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136/2015 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS z a rok 2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 

rok 2014 nasledovne: 
 

-   príjmy        1.368 071 eur 
-   výdavky       1.368 071 eur 

 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia), 

 
2. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2014 

nasledovne: 
 

Hlavná činnosť Vedľajšia činnosť           Celkom 
-   výnosy   1.368.482,27                273.988,58           1.642.470,85 
-    náklady                1.326.057,75                266.434,42           1.592.492,17 
-   HV pred zdanením                  42.424,52                    7.554,16                49.978,68 
-   HV po zdanení                          42.424,52                   7.554,16                49.978,68 

 
3. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 

rok 2014 – zisk vo výške 49 978,68 Eur v zmysle § 25 ods. 6) zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien previesť do 
rezervného fondu (účet 421 – Zákonný rezervný fond) a následne použiť na 
vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov). 

 
  Zodpovedný : Mgr. Tomáš Nagy,   

riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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137/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2015 - 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2015 na hlavnú 
činnosť nasledovne: 
 
1. rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 1.120.050,- eur (z toho príspevok mesta  - 

na bežné výdavky vo výške 650.000,- eur),  
 
2. rozpočet výnosov vo výške 1 600 000,- eur a nákladov príspevkovej organizácie 

COMORRA SERVIS na rok 2015 vo výške 1.568.050,- eur, 
 

3. a)  financovanie príspevku na bežné výdavky 565.000 eur,  
 

Termín: vyplatenie mesačne 1/12 
  
 b)  financovanie účelovej dotácie 85 000 eur nasledovne: 

f) 20.000 eur v mesiaci máj, 
g) 20.000 eur v mesiaci jún, 
h) 25.000 eur v mesiaci júl, 
i) 20.000 eur v mesiaci august, 

 
Termín: vyplatenie do 10-ho dňa v danom mesiac 

 
             (rozpočet tvorí prílohu uznesenia) 
 
B/        berie na vedomie  
 

1.  návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2016 na 
hlavnú činnosť vo výške 1.110.050,- eur (z toho príspevok mesta na bežné 
výdavky  výške 640.000,- eur), 

 
2.  návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2017 na 

hlavnú činnosť vo výške 1.110.050,- eur (z toho príspevok mesta na bežné 
výdavky vo výške  640.000,- eur) ako vyrovnaný,    

 
                  (rozpočet tvorí prílohu uznesenia) 
 
C/       Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  

 
  postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 

Termín: priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 



UZNESENIA ZO 7. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 16. APRÍLA 2015 

 

                                                                                                  { PAGE   \* MERGEFORMAT }                    Uznesenia podpísané 
primátorom dňa 21.04.2015             

 

138/2015 
uznesenie 

k prerušeniu 7. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 
 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20.52 hod.,  
 
B/ ur čuje 
 

termín pokračovania 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 23. 
apríl 2015 so začiatkom o 13:00 hodine. 

 
 
 
 
 
        Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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139/2015 
uznesenie 

k návrhu na schválenie  zámeru predaja nehnute ľností a na vyhlásenie obchodnej 
verejnej sú ťaže 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku podľa znaleckého posudku: 
 
1. 2 – izbový byt na II. poschodí na v Komárne so súpisným číslom 1405 na parcele 

registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku parc. registra „C“ č. 5769  
o výmere 1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 14 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
2. 1 – izbový byt na prízemí na v Komárne so súpisným číslom 2981 na parcele 

registra „C“ č. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 7051/59 
o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 13 300,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,   

 
3. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu v Komárne so súpisným číslom 1042 

na parcele registra „C“ č. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je rodinný dom 
postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č. 
1994/2 o výmere 196 m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým 
pozemkom, vedený na LV č. 8528 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 26 000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
4. 2 – izbový byt na I. poschodí v Komárne so súpisným číslom 1409 na parcele 

registra „C“ č. 5788/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc.  registra „C“ č. 5788/1 
o výmere 1 240 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8552 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 10 300,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním 
za nasledovnej podmienky: 

 
- mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnuteľností v súlade s ust. §9a, ods. 2 

a 3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
 
B/ schva ľuje 
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  v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností, formou obchodnej verejnej súťaže, 
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku: 

 
1. 2 – izbový byt na II. poschodí v Komárne so súpisným číslom 1405 na parcele 

registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku parc. registra „C“ č. 5769  
o výmere 1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 14 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
2. 1 – izbový byt na prízemí v Komárne so súpisným číslom 2981 na parcele registra 

„C“ č. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 7051/59 
o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 13 300,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,    

 
3. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu v Komárne so súpisným číslom 1042 

na parcele registra „C“ č. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je rodinný dom 
postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č. 
1994/2 o výmere 196 m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým 
pozemkom, vedený na LV č. 8528 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 26 000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
4. 2 – izbový byt na I. poschodí v Komárne so súpisným číslom 1409 na parcele 

registra „C“ č. 5788/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a  
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku parc.  registra „C“ č. 5788/1 
o výmere 1 240 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom 
postavený, vedený na LV č. 8552 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 10 300,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
C/ schva ľuje 
 

vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 

 
D/ schva ľuje 
 

 odbornú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných návrhov 
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 
 Dávid Kovács, predseda 

 Mgr. György Batta, člen  
 MUDr. Anton Marek, člen 

 Ing. Katarína Bednáriková, člen 
 Bc. Silvia Salamonová, člen    
     

E/  ukladá 
  Mestskému úradu v Komárne 
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1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 

súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači,  

 
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu C/ tohto uznesenia 

na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
 
F/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu D/ tohto uznesenia,  
 

G/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a C/ tohto uznesenia,  
 

      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
  

2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne. 

 
        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže  

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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140/2015 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

 A/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemku, parcely 
registra „C“ č. 9520/10 o výmere 25 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 
v k.ú. Komárno ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú 5 rokov, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Ing. V. B., s trvalým bytom  949 01  Nitra 
- Zobor, nakoľko sa na  pozemku nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa, 

 
2.  nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 3,84 eur/m2/rok, celkom 96,-  eur/rok    

za nasledovných podmienok: 
 

- zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,   
v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta o schválení prenájmu, 

 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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141/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Ing. Konštantína Gli ča 
k žiadosti o predaj pozemkov  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 
  

na pozemku parcely registra „C“ č. 10211 sa nachádza budova so súpisným č. 23, na 
pozemku parcely registra „C“ č. 10212 sa nachádza nebytová budova so súpisným č. 
23 vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parcely registra „C“ č. 10210 je priľahlý 
pozemok, ktorý je oplotený k budove a nebytovej budove, 

  
B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou)  

 
- predaj pozemku parcely registra „C“ č. 10211 o výmere 164 m2, zastavaná 

plocha, pozemku parcely registra „C“ č. 10212 o výmere 25 m2, zastavaná 
plocha a pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10210/1 o výmere 
4491 m2, zastavaná plocha, ktorá v zmysle geometrického plánu č. 35974672-
107/2015 je vytvorená z parcely registra „C“ č. 10210 o výmere 4944 m2, 
zastavaná plocha, ktoré sú vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre A. É., 
trvalým pobytom 946 33  Modrany, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ za 12,- eur/m2, celkom   

56.160,- eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 
 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej   

výške je  30 dní   odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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142/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj pozemkov novovytvorených parciel registra „C“, vytvorených geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 z parcely reg. „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, a to:     
         
1.  parcely registra „C“ č. 11746 o výmere 63 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej parcely 

registra „C“ č. 11747/9 o výmere 337 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu 
novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha 
v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 
19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým 
posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur pre E. H., s trvalým pobytom  945 05 Komárno, 

 
2. novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/12 o výmere 400 m2, ostatná plocha 

a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 
622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu 
pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre D. M., 
a manželku M. M., obaja s trvalým pobytom 945 05 Komárno, 

 
3. novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/10 o výmere 399 m2, ostatná plocha 

a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 
622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu 
pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.751,41 eur, pre M. F., s 
trvalým pobytom 945 01 Komárno,  

 
4. novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/11 o výmere 319 m2, ostatná plocha 

a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 
622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu 
pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.464,21 eur, pre J. F., s 
trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

 
5.  novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/13 o výmere 400 m2, ostatná plocha 

a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 
622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu 
pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre P. K., a 
manželku M. K., obaja s trvalým pobytom Mesto Komárno, 
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5. novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/14 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 
622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 
11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 
m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu 
pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre J. F., 
a manželku M. F., obaja trvalým pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž - 

 
z dôvodu, že sa jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou 
Strážou, ktorú chce mesto Komárno do budúcna zachovať. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 

 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 48: 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 20 
ZA : 10 
PROTI : 1 
ZDRŽALO SA : 3 
NEHLASOVALO : 6 
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143/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 
             

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

 
1.  zámer predaja pozemku parcely registra „C“ č. 11746 o výmere 63 m2, zastavaná 

plocha,  novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/9 o výmere 337 m2, ostatná 
plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 
11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej 
geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra 
„C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom 
v hodnote celkom 1.755,- eur pre E. H., s trvalým pobytom 945 05 Komárno, 

 
2. zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/12 o výmere 

400 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely 
registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre D. M., a manželku M. M., 
obaja s trvalým pobytom 945 05 Komárno, 

 
3. zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/10 o výmere 

399 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely 
registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.751,41 eur, pre M. F., s trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 

  
4. zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/11 o výmere 

319 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely 
registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.464,21 eur, pre J. F., s trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 

 
5.  zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/13 

o výmere 400 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej 
parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 
k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
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znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre P. K., a manželku M. K., 
obaja s trvalým pobytom Mesto Komárno, 

 
6. zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/14 o výmere 

400 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely 
registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.755,- eur, pre J. F., a manželku M. F., 
obaja s trvalým pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž, 

 
       ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadatelia užívajú pozemky 

dlhodobo od roku 1994 na základe „Nájomnej zmluvy“ na záhradkárske účely, 
pridelený pozemok počas rokov užívania zveľadili, realizovali parkovú a sadovú 
úpravu na vlastné náklady a tým zvýšili hodnotu pôdy za nasledovnej podmienky : 

 
      -   mesto zverejní svoj  zámer predať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

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

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 49: 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 19 
ZA : 1 
PROTI : 7 
ZDRŽALO SA : 10 
NEHLASOVALO : 1 
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144/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj pozemkov, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/16 o výmere 1234 m2, 
ostatná plocha v celosti a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 
11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým 
plánom č. 11896281-9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 
12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre E. F., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, pre účely záhrady, z dôvodu, že sa jedná výhľadovo o rozvojovú 
plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou, ktorú chce mesto Komárno do budúcna 
zachovať. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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145/2015 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov - zámer prenájmu nebytového 
priestoru s podlahovou plochou 100 m2 so súp. č. 32 na parcele registra „C“ č. 
937/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú, 5 rokov, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

    
    pre spoločnosť Penita Pension, s.r.o., IČO: 47 982 403, so sídlom Pivničná 51, 

946 57 Svätý Peter, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38223/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
predmetné nebytové priestory od roku 2000 prenajímal jeden zo spoločníkov 
a zároveň aj konateľ žiadateľa ako živnostník a v predmetných priestoroch 
prevádzkoval reštauračné zariadenie, 

 
2. nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, celkom 4.000,- eur/rok, za nasledovných 

podmienok : 
 

- zmluva bude uzatvorená nasledujúcim dňom po ukončení zmluvy o nájme 
nebytových priestorov dohodou s nájomcom Petrom Hovorkom – PENITA 
REŠTAURANT, IČO: 37195654, najskôr však prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom 
mesta o schválení prenájmu, 

- nájomca môže vykonať rekonštrukciu nebytových priestorov len v rozsahu 
a výšky nákladov, ktoré budú vopred odsúhlasené príslušným oddelením MsÚ 
v súlade s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno 

- investície do predmetu prenájmu sa stávajú majetkom mesta bez ďalšieho 
dodatočného finančného vyrovnania, 

- v prenajímaných priestoroch nie je možné prevádzkovanie výherných hracích 
prístrojov, ani iných hazardných hier, 

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa 
doručenia návrhu zmluvy o nájme, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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146/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

na pozemku parc. registra „C“ č. 3005/2 sa nachádza stavba, „bar“,  so súp. č. 2435 
vo vlastníctve žiadateľa, 
 

B/ schva ľuje 
 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou) 

   - predaj parcely registra „C“ č. 3005/2 o výmere 8 m², zastavaná plocha, ktorá 
v zmysle geometrického plánu č. 33779571-7/2015 je vytvorená z parc. 
registra „E“ č. 2471/1 o výmere 5044 m2, ost. plocha, označená ako diel 1, 
vedená na LV 11737 v k.ú. Komárno, pre Marina – alt, spol. s r.o., IČO: 
18046541, so sídlom Platanová alej 2435, 945 01 Komárno, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo : 85/N,  

 
 2. kúpnu cenu podľa platnej BDÚ, za 48,76 eur/m2, celkom 390,08 eur, stanovenú 

podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou“, za nasledovných podmienok : 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 

výške je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 
-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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147/2015 
uznesenie 

k žiadosti Ministerstva vnútra SR k zriadeniu Klien tského centra v meste Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť Ministerstva vnútra SR k zriadeniu Klientského centra v meste Komárno,  
 
B/ podporuje  
 

iniciatívu Ministerstva vnútra SR na vytvorenie Klientského centra v meste Komárno, 
s výmenou podielu Mesta Komárno v nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 6752 ako 
pozemok parcely registra  „C“ č. 136,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  2015 
m², v k.ú. Komárno, a stavba („budova“) so súp. č. 799, na parcele registra  „C“ č. 136  
(budova bývalého „Zdravcentra“) , za inú nehnuteľnosť. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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148/2015 
uznesenie  

k návrhu na zmenu rozpo čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 na strane bežných 
príjmov 312 – Školstvo prenesená kompetencia a na strane bežných výdavkov 
kapitola 6.2 – Školy prenesená kompetencia/ normatív zvýšenie o sumu 223.106,- 
eur na základe normatívne určeného objemu finančných prostriedkov pre 
zriaďovateľov na rok 2015 vrátane garantovaného minima, rozpísané Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 02.02.2015, 
 

B/ schva ľuje 
 

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 
2015 o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia nasledovne: 
 
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 

Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom: 
- zvýšenie vo výške 53.774,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2015 vo výške 649.135,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 546.183,- eur), 

 
2. Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno: 

- zvýšenie vo výške 56.358,- eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2015 vo výške 714.863,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 601.486,- eur), 

 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom: 
- zníženie vo výške 388,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2015 vo výške 620.746,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 522.295,- eur), 

 
4. Základná škola, Ul. pohraničná č.9, Komárno:  

- zvýšenie vo výške 14.060,- eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2015 vo výške 260.194,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 218.927,- eur), 

 
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 

Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom: 
- zvýšenie vo výške 47.878,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2015 vo výške 697.363,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 586.761,- eur), 
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6. Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno: 
- zvýšenie vo výške 51.425,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2015 vo výške 530.806,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 446.620,- eur), 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

a ukladá  
riadite ľom základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu mesta Komárno na rok 2015 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015, 

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

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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149/2015 
uznesenie 

k Návrhu na delegovanie zástupcov Mesta Komárno do školských rád 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ odvoláva 
  

delegovaných zástupcov Mesta Komárno  z rady škôl a školských zariadení 
nasledovne: 
 
Obecná školská rada 
 

 Ing. Béla Szabó 

Základné školy  

Základná umelecká škola 
Letná ul. 12, 945 01 Komárno 

 JUDr. Vojtech Novák 
 PaedDr. Štefan Bende 
 PaedDr. Ágnes Héder 
 Mihály Mácza 

 
Základná škola J. A. Komenského 
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno 

 Mgr. Ondrej Gajdáč 
 Mihály Mácza 
 MUDr. Zoltán Benyó 
 Ing. Tomáš Lengyel 

 
Základná škola 
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

 Ing. László Győrfy 
 Mgr. Juraj Bača 
 Ing. Konštatín Glič 
 Mihály Marek 

 
Základná škola 
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

 Mgr. Ondrej Gajdáč 
 Ing. Gabriel Dékány 
 Ing. Konštatín Glič 
 Ing. Alžbeta Jágerská 

 
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Ul. práce 24, 945 01 Komárno 

 JUDr. Vojtech Novák 
 Ing. László Győrfy 
 Mgr. Béla Keszegh 
 JUDr. Éva Hortai 

 
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno 

 Mgr. Imre Andruskó 
 MUDr. Peter Tóth 
 Mgr. György Batta 
 Mgr. Štefan Bende 

 
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím 
jazykom maďarským  
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno 

 Ing. Béla Szabó 
 Ing. László Győrfy 
 JUDr. Éva Hortai 
 Csaba Cúth 

Materské školy  

Materská škola 
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno 

 Mgr. Gabriela Kamocsaiová 
 Mgr. Štefan Bende 
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Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno 
 

Csaba Cúth 
PaedDr. Ágnes Héder 

Materská škola 
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno 
 

 Mgr. Štefan Zábojník 
 Ing. Béla Szabó 
 Ing. Alžbeta Jágerská 

 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno 

Mgr. Béla Keszegh 
PaedDr. Ágnes Héder 

 
 

Materská škola 
Lodná ul. 1, 945 01 Komárno 

 Ing. Imrich Dubány 
 Ing. Gabriel Dékány 
 PaedDr. Zuzana Langschadlová 

 
Materská škola  
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno 
 

 JUDr. Tamás Varga 
 Ing. Gabriel Weszelovszky  

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno 
 

 MUDr. Zoltán Benyó 
 JUDr. Tamás Varga 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno 
 

 Ing. István Szőköl, PhD. 
 Mihály Mácza 
 MUDr. Tibor Bastrnák 

Materská škola 
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno 
 

 Mgr. Stanislav Jiríček 
 MUDr. Zsolt Sebő 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Eötvösova ul. 48, 945 01 Komárno 

MUDr Peter Tóth 
MUDr. Szilárd Ipóth 
Mgr. György Batta 

Materská škola  
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno 
 

 MUDr. Szilárd Ipóth 
 Mgr. György Batta 
 Mgr. Zuzana Ivancová 

 
Materská škola  
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 

 JUDr. Mária Kanthová 
 Ing. Marián Molnár 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 

JUDr. Mária Kanthová 
Ing. Marián Molnár 

Centrum voľného času 
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno 

Mgr. Štefan Zábojník 
Ing. Gabriel Dékány 
MUDr. Zsolt Sebő 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
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            doručiť delegovaným zástupcom Mesta Komárno oznámenie o odvolaní v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
           

C/ deleguje    
   

             zástupcov Mesta Komárno  do rady škôl a školských zariadení nasledovne: 
 

Obecná školská rada 
 

Ing. Konštantín Glič 
            Ing. Ján Vetter 

 
Základné školy 

 

Základná umelecká škola 
Letná ul. 12, 945 01 Komárno 

Ing. Ján Vetter 
PaeDr. Ágnes Héder  
Ing. Konštantín Glič 
PaeDr. Jozsef Kiss Péntek 

Základná škola J. A. Komenského 
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno 

Mgr. Ondrej Gajdáč 
MUDr. Szilárd Ipóth 
Mgr. Béla Keszegh  
Mgr. Štefan Bende 
 

Základná škola 
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

Ing. Konštatín Glič 
JUDr. Tamás Varga 
MUDr. Anton Marek 
Mgr. Mária Kubíková 

Základná škola 
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

Mgr. Ondrej Gajdáč 
Ing. Konštatín Glič 
JUDr. Margit Keszegh  

    Mgr. György Batta 

Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Ul. práce 24, 945 01 Komárno 

JUDr. Éva Hortai 
Zsolt Feszty 
MUDr. Attila Horváth 

    MUDr. Zoltán Benyó  

Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno 

Mgr. Imre Andruskó 
Ing. Peter Korpás 
Ing. Zoltán Bujna  
Mgr. Károly Less 

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím 
jazykom maďarským  
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno 

Ing. Béla Szabó 
MUDr. Tibor Bastrnák 
Mgr. Tímea Szénássy 
PhDr. Imrich Knirs 

1.  
Materské školy 
 

 

Materská škola 
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno 

Mgr. Tímea Szénássy 
Mgr. Štefan Bende 
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 1.  
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno 
 

PaeDr. József Kiss Péntek 
    Mgr. Csilla Szabó 

Materská škola 
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno 
 

Ing. Béla Szabó 
Mgr. Magdaléna Tárnok  

    Mgr. Jarmila Ďurčová 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským 
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno 

Dávid Kovács 
Ing. Alžbeta Jágerská  
 
 

Materská škola 
Lodná ul. 1, 945 01 Komárno 

Mgr. Adriana Schuchmannová 
Mgr. Alžbeta Kolláriková  

    PaedDr. Zuzana Langschadlová  

Materská škola  
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno 
 

JUDr. Tamás Varga 
           MUDr. Szilárd Ipóth 

Materská škola s vyučovacím jazykom  
maďarským  
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno 
 

MUDr. Zoltán Benyó 
            JUDr. Éva Hortai 

Materská škola s vyučovacím jazykom  
maďarským 
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno 
 

Mgr. György Batta 
Mgr. Károly Less 

            Mgr. Tímea Szénássy  

Materská škola 
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno 
 

Aneta Hradilová  
    Mgr. Gabriela Kamocsaiová 

Materská škola s vyučovacím jazykom  
maďarským 
Eötvösova ul. 48, 945 01 Komárno 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
Mgr. Béla Keszegh 

    Ing. Peter Korpás  

Materská škola  
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno 
 

MUDr. Attila Horváth 
MUDr. Anton Marek 
Mgr. Helena Weszelovszká  

Materská škola  
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 

Ing František Rajko 
Ing. Marian Molnár  

Materská škola s vyučovacím jazykom  
maďarským 
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
 

Ing František Rajko  
    Ing. Marian Molnár 

Centrum voľného času 
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno 

Jana Mačicová 
Ing. Zoltán Bujna 

    PhDr. Imrich Knirs  
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D/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 
1. pripraviť delegačné listy a zabezpečiť doručenie oznámenia o delegovaní 

zástupcov Mesta Komárno do škôl a školských zariadení, 
 

2.   zaslať delegátom Zásady činnosti školských rád. 
 

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta  
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150/2015 
uznesenie 

k žiadosti Súkromnej základnej umeleckej školy Sylv ie Czafrangóovej  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

žiadosť Mgr. Sylvie Czafrangóovej, DLA o vydanie súhlasu k zriadeniu elokovaného 
pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej – Czafrangó 
Sylvia Magán Művészeti Alapiskola, Nitrianska č. 381, 946 13 Okoličná na Ostrove, 
IČO: 42332648 na území mesta Komárno, 
 

B/ konštatuje, že 
 

na území mesta Komárno je zriadená Základná umelecká škola v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno, ktorá zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 
v meste Komárno, 
 

C/ neschva ľuje 
 

vydanie súhlasného vyjadrenia k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej 
základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej – Czafrangó Sylvia Magán Művészeti 
Alapiskola, Nitrianska č. 381, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 42332648 na adrese 
Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno do siete škôl a školských zariadení. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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151/2015 
uznesenie 

k Návrhu na zmenu uznesenia č. 47/2015 zo dňa 26. marca 2015  
k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových klubov 

na rok 2015 z rozpo čtu Mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu uznesenia č. 47/2015 Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. marca 2015 k návrhu na 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu Mesta 
Komárno nasledovne:  
 
„A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 239 250 eur 
nasledovne (rozpočet tvorí prílohu uznesenia): 

 
1. Capoeira Komárno 500   eur 
2. Cavaliers Komárno 350    eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 500   eur 
4. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 500   eur 
5. FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor 300    eur 
6. ChessKom n.o. 400    eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno 16 000     eur 
8. Karate klub ABC car Komárno 2 000   eur 
9. Klub extrémnych športov Komárno 1 000   eur 
10. Klub Previs 1 000   eur 

  11. Klub turistov Kormorán Komárno 300   eur 
12. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR  450   eur 
13. Klub vodného póla Komárno 13 050   eur 
14. Klub vodných motoristov KORMORÁN 800   eur 
15. Komárňanský šachový klub 600  eur 
16. Mestský basketbalový klub Komárno 48 000 eur 
17. Občianske združenie SZARKALÁB 400  eur 
18. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3 000   eur 
19. Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 000   eur 
20. Slovenská federácia KEMPO  6 850   eur 
21. Slovenský rybársky zväz, MO Komárno, družstvo Tubertini 350 eur 
22. Športový biliardový klub 600  eur 
23. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 6 350       eur 
24. ŠSK ROYAL 3 500   eur 
25. TJ Dynamo Nová Stráž 6 000   eur 
26. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600   eur 
27. TJ SPŠ Komárno 600    eur 
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28. TJ Step Komárno 3 400   eur 
29. Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno 3 300   eur 
30. Volejbalový klub Spartak Komárno 30 000   eur 
31. Zápasnícky klub Slávia Komárno 800   eur 
32. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 6 000   eur 
33. KFC Komárno 72 150   eur 
34. KŠP Poseidon Komárno 500   eur 
35. Tenisový klub Spartak Komárno 1 100   eur 

  
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 

        Zodpovedný: prednosta MsÚ “ 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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152/2015 
uznesenie 

k návrhu na vykonanie súvislej ucelenej opravy mies tnych komunikácií  
v správe Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

vykonanie súvislej ucelenej opravy miestnej komunikácie na Meštianskej ulici zo 
schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2015, program č. 
4.2 „Súvislá ucelená oprava MK“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006) v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2464 ZPD, vypracovanou v júni 2014 projektovou 
kanceláriou Aquaplan s.r.o., 
 

B/ žiada  
    primátora mesta Ing. László Stubendeka,   
 

1. zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa na 
vykonanie súvislej ucelenej opravy miestnej komunikácie v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia,  

 
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

 
2. zabezpečiť do zostavenia návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ako aj výkaz výmer a rozpočet na súvislú ucelenú 
opravu miestnej komunikácie na Eötvösovej ulici v Komárne. 

 
      Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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153/2015 
uznesenie 

na vykonanie zmeny v premávke mestskej autobusovej dopravy  
na území mesta Komárno od 01. mája 2015 do 31. dece mbra 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje  
 
vykonanie zmeny v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01. mája 
2015 do 31. decembra 2015 v zmysle priloženého upraveného cestovného poriadku pre linky 
č. 2, 3, 7 a 8 (tvorí prílohu uznesenia). 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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154./2015 
uznesenie 

k návrhu na vypracovanie základných predpisov Mests kej polície v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 
návrhu „Štatútu Mestskej polície v Komárne“, 

 
2. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 

návrhu „Organizačného poriadku Mestskej polície v Komárne“, 
 

3. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 
návrhu „Disciplinárneho poriadku Mestskej polície v Komárne“, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
predložiť vypracované návrhy predpisov podľa bodu A/ tohto uznesenia, po 
prerokovaní  v Komisii pre životné prostredie, verejného poriadku a dopravy  a v rade,  
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  

 

        Termín: 01. júl 2015 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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155/2015 
uznesenie 

k návrhu na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestsk ej polície v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

v záujme zvýšenia pocitu bezpečnosti obyvateľov, prevencie majetkovej a všeobecnej 
kriminality, eliminovania pravidelného narušenia verejného poriadku a ochrany pred 
asociálnymi prejavmi, vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne 
v lokalite I. alebo II. sídliska v Komárne, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
 

1. vytvoriť vhodné priestorové, materiálne a personálne vybavenie za účelom 
vytvorenia vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne podľa bodu A/ 
tohto uznesenia, 

 
2. predložiť informatívnu správu o plnení tohto uznesenia. 
          Termín: 01. júl 2015 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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156/2015 
uznesenie 

k návrhu na predloženie žiadostí o financovanie pro jektu  
v rámci programu „Podpora a rozvoj športu“ na rok 2 015 

 
Mestské zastupiteľstvo 
 
schva ľuje  
 
predloženie žiadosti o finančnú dotáciu na financovanie projektu „Výstavba multifunkčných 
ihrísk“ z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom „Podpora a rozvoj športu“ na 
rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti 
a mládež pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 
– Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvu Alapiskola Komárom s tým, že maximálna výška 
spoluúčasti mesta ako žiadateľa, je vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, t.j. 2.500,- 
eur. 
 

 

 

 

 

Ing. László Stubendek 
                       primátor mesta  
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157/2015 
uznesenie 

k návrhu k vzdaniu sa funkcie a k návrhu na vo ľbu člena komisie 
poslancov Mgr. Imre Andruskó, MUDr. Tibor Bastrnák,  Mgr. György Batta,  

MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Éva Hortai, JUDr. Tamás Varga 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
 vzdanie sa funkcie člena – odborníka finančnej komisie: Ing. Viktora Olláryho, 
 
B/ volí 
  
 člena – odborníka finančnej komisie: Ing. Imricha Dubánya.  
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                       primátor mesta  
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158/2015 
uznesenie 

k návrhu na podporu zachovania Komár ňanského Rádu sv. Benedikta  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  podporuje 
 

zachovanie Komárňanského Rádu sv. Benedikta. Benediktíni sú úzko spätý 
s históriou mesta Komárno, nakoľko svojou aktivitou významne prispievajú ku 
kultúrnym, vzdelávacím a spoločenským hodnotám mesta Komárno. Veríme, že 
prípad Komárňanského Rádu sv. Benedikta sa čoskoro vyrieši, a členovia 
benediktínov sa budú môcť aktívne zúčastňovať v zachovaní komárňanských hodnôt 
aj v budúcnosti, 

 
B/  žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

aby výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne odoslal miestnemu Rádu 
benediktínov, Opátstvu v Pannonhalme, Vatikánu a Trnavskej arcidiecéze. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
                       primátor mesta  
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159/2015 
uznesenie 

k návrhu na doplnenie do Zoznamu investícií na roky  2015-2017 Programového 
rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015 

poslancov Mgr. Imre Andruskó, MUDr. Tibor Bastrnák,  Mgr. György Batta,  
MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Éva Hortai, JUDr. Tamás Varga, Ing. Béla Szabó 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
zmenu časti A/ bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 29/2015 zo dňa 12.03.2015 
k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a predbežný návrh 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

 2. Zoznam investícií na roky 2015-2017, poradové číslo 14-18 na rok 2015 (Príloha č. 
3.1),“ 

 
14.   Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na 
        sídlisku Bauring,         
  -       2.500 eur, 
 
15.  Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie pri križovatke 

Ulice Budovateľská a Ul. Priemyselná ,   
   -     4.000,- eur, 
 
16.  Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie na Ul. Eötvösa 

pred vchodom panelového domu č. 47,  
 -      4.000,- eur, 
 
17.    Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa, 
 -        20.000,- eur, 
 
18.    Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici, 
 -        16.000,- eur. 

   
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
                 primátor mesta 

 

 

 


