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1998/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu  poslanca MUDr. Zoltána Benyóa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
 
primátora, aby zabezpečil vypracovanie odbornej analýzy podľa zákona č. 50/1976 zb. 
cieľom preskúmania možnosti budúcej zmeny časti územného plánu, ktorá určuje trasovanie 
obchvatu medzi cestami č. I/63 a I/64. 
 

Termín: november 2018 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1999/2018 
uznesenie 

k vyhodnoteniu pripomienok k návrhu VZN 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
berie na vedomie: 
      
vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno     
číslo 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno.  

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
    primátor mesta 
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 2000/2018 
uznesenie 

k schváleniu Územného plánu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie, že 
 

Územný plán mesta Komárno bol spracovaný spoločnosťou  AUREX, s.r.o. so sídlom 
Ľubľanská 1, Bratislava, v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) a 
Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Územný plán sa člení na smernú a záväznú časť, 

 
B/  súhlasí  
 

s vyhodnotením pripomienok k návrhu Územného plánu mesta Komárno, 
 
C/  akceptuje 
 

Stanovisko Okresného úradu v Nitre k Návrhu územného plánu mesta Komárno 
č.OU-NR-OVBP1-2018/032793-2 zo dňa 27.08.2018 v zmysle §25 Zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 

 
D/  schvaľuje 
 

Územný plán mesta Komárno,  
 
E/  ruší 
 

platnosť Územného plánu  z roku 2005, vrátane jeho Zmien a doplnkov, schválených 
uzneseniami č.: 511/2007 zo dňa 20.12.2007, 703/2008 zo dňa 31.03.2008, 
1380/2009 zo dňa 26.06.2009, 1794/2010 zo dňa 22.04.2010, 2005/2010 zo dňa 
16.09.2010, 64/2011 zo dňa 03.03.2011, 65/2011 zo dňa 03.03.2011, 397/2011 zo 
dňa 25.10.2011, 1189/2013 zo dňa 03.07.2013, 1190/2013 zo dňa 03.07.2013, 
1402/2013 zo dňa 21.11.2013, 55/2015 zo dňa 26.03.2015, 407/2015 zo dňa 
08.10.2015, 

 
F/  žiada Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť: 
- zverejnenie záväzných častí Územného plánu spolu s VZN vyvesením na 

úradnej tabuli, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom po dobu najmenej 15 dní, 
a doručením dotknutým orgánom štátnej správy, 

-     označenie Územného plánu  schvaľovacou doložkou,  
-    uloženie Územného plánu na Mestskom úrade v Komárne,  na Okresnom Úrade 

Nitra – Odbore výstavby a bytovej politiky a na Spoločnom Stavebnom úrade 
v Komárne, 

- vyhotovenie registračného listu, a jeho doručenie na Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR  spolu s kópiou uznesenia. 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2001/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 
zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 9615/5 o výmere 
43 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-20/2018           
z parcely registra „C“ č. 9615/1 o výmere 1754 m2, zastavaná plocha, vedenej na               
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. P. M., rodeného M., a manželku Z. M., 
rodenú M., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku 
parc. reg. „C“ č. 9607/1,2, ktorý je v ich vlastníctve, riadne sa oň starajú, 
udržiavajú na vlastné náklady, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 24,40 eur/m2, celkom 1.049,- eur, 

 
 za nasledovnej podmienky: 
 

- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 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 predaja. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 2002/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

1. žiadosť Univerzity J. Selyeho o predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, časti 
parcely registra „C“ p.č. 1818/1 o výmere cca. 9500 m2, priľahlého pozemku ku 
stavbám v jej vlastníctve, ako aj o predaj susedných stavieb, garáže so 
súp.č.3696  na parcele č. 1818/30 spolu s pozemkom, parcelou registra „C“ č. 
1818/30 o výmere 112 m2, zastavané plochy a nádvoria a ostatného  objektu so 
súp.č.3697 na parcele č.1818/29 spolu s pozemkom, parcelou registra „C“ 
č.1818/29 o výmere 211 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, 

 
2. žiadosť Univerzity J. Selyeho – alternatíva II. zo dňa 27.8.2018 o predaj 

nehnuteľnosti, novovytvorenej parc. registra „C“ č. 1818/35 o výmere 7415 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, vytvorenej geometrickým plánom č. 4/2018 
z parcely registra „C“ č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavané plochy a 
nádvoria, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako priľahlého pozemku ku 
stavbám v jej vlastníctve, 

 
B/ schvaľuje 
 

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 novovytvorenej parc. registra „C“ č. 1818/35 o výmere 7415 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, vytvorenej geometrickým plánom č. 4/2018 z parcely registra 
„C“ č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 
6434 v k. ú. Komárno, nakoľko ide o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve kupujúceho, 
vedenými na LV č. 10465 v k. ú. Komárno pre Univerzitu J. Selyeho, IČO: 37 96 
16 32, so sídlom Bratislavská cesta 3322,  945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 13.398,- eur,   
 

za nasledovných podmienok: 
 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej 
zmluvy, 

- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,  
- žiadateľ sa zaviaže, že pozemok, ktorý je predmetom kúpy, neoplotí, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 

 

C/        žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
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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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 2003/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/      schvaľuje   
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja pozemku, reg. „C“ č.  
9484, o výmere 920 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č.6434 v k. ú. Komárno: 

 
a) do bezpodielového spoluvlastníctva pre Ing. J. Ö., rod. Ö., a manž. E. Ö., rod. 

F., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, v podiele 1/8 k celku  za kúpnu 
cenu podľa platnej BDÚ 25,60 eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
b) do podielového spoluvlastníctva pre I. Č., rod. P., s trvalým pobytom 945 01 

Komárno – Ďulov Dvor, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu podľa platnej 
BDÚ 25,60 eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
c) do bezpodielového spoluvlastníctva pre O. B., rod. B., a manž. V. B., rod. T., 

s trvalým pobytom 945 01 Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu 
podľa platnej BDÚ 25,60 eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
d) do podielového spoluvlastníctva pre J. K., rod. K., s trvalým pobytom 945 01 

Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ 25,60 
eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
e) do podielového spoluvlastníctva pre F. G., rod. G., s trvalým pobytom 945 01 

Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ 25,60 
eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
f)  do podielového spoluvlastníctva pre T. B., rod. B., s trvalým pobytom 945 01 

Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ 25,60 
eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
g) do podielového spoluvlastníctva pre A. M., rod. O., s trvalým pobytom 945 01 

Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ 25,60 
eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
h) do bezpodielového spoluvlastníctva pre M. U., rod. U., a manž. M. U., rod. L., 

obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, v podiele 1/8 k celku za kúpnu 
cenu podľa platnej BDÚ 25,60 eur/m2, celkom 2.944,- eur, 

 
s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú elektrické vedenia, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadaný pozemok sa 
nachádza vedľa nehnuteľností - rekreačných chatiek vo vlastníctve žiadateľov 
a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na využívanie alebo predaj iným osobám, 

 
B/       žiada  
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
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 zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
       

 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 2004/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že   
 
             žiadateľka je vlastníkom rodinného domu so súp. č. 1279, ktorý sa nachádza na 

parc. registra „C“ č. 5342 a novovytvorená parcela reg. „C“ č. 5341/2, ktorá  je 
predmetom kúpy, je oplotená k domu a  preto nie je predpoklad, aby bol využiteľná 
samostatne a predaná pre iného záujemcu,     

 
B/ schvaľuje 
 

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 pozemkov, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5341/2, vo výmere 90 m2, 

záhrada, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 - 281/2018 zo dňa 
20.07.2018 z parcely  reg. „C“ č. 5341, vo výmere 518 m2, záhrada, a parcely reg. 
„C“ č. 5342, vo výmere 286 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k. ú. 
Komárno, pre T. M., rodenú B., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 14,56 eur/m2, celkom 

5474,- 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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 2005/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Komárno na 
parc. č. 3967/24 a parc. č. 3967/23 vedenej na LV č. 6926. Nakoľko parc. č. 
3967/19 vo vlastníctve mesta Komárno vo výmere 9 m2 leží tesne vedľa parc. č. 
3967/24 a parc. č. 3967/23 v šírke cca. 0,5 m a v dĺžke cca. 18 m, spol. KOVIMEX 
s.r.o. žiada jej odkúpenie, 

 
B/ schvaľuje 
 

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. 3967/24 o výmere 9 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre KOVIMEX s.r.o., ul. 
Roľníckej školy, 945 01 Komárno, IČO: 31 422 365, 

 
2. za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ, za 34,50 eur/m2, celkom 310,50 eur,  

 
za  nasledovných podmienok: 
 
-   viazanosť návrhu kúpnej zmluvy 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, 
-    z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu štátnej, alebo 

minimálnej pomoci, sa pred podpisom Kúpnej zmluvy vyhotoví znalecký 
posudok na predmet predaja; cenu znaleckého posudku hradí 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 
 
 
 
 



UZNESENIA ZO 43. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 13. SEPTEMBRA 2018 – POKRAČOVANIE 43. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 20. SEPTEMBRA 2018 
 

                                      11 Uznesenia podpísané primátorom dňa 25.09.2018 
 

 

 2006/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ o výmere 60 m2, ostatná plocha 
vytvorenej z parcely reg. „C“ č. 3689/1 o výmere 1227 m², ostatná plocha, vedených na LV         
č. 6434 v k.ú. Komárno pre I. K., rodeného K., a manželku K. K., rodenú Cs., obaja 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 2007/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 
            žiadatelia sú vlastníkmi polyfunkčnej budovy so súp. č. 4229 a pozemok, ktorý je 

predmetom kúpy, je  priľahlý pozemok k vyššie uvedenej nehnuteľnosti,  
  
B/ schvaľuje 

 
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 pozemkov, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 446/21 o výmere 170 m2, 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-30/2018 z parcely 
registra „C“ č. 446/1 o výmere 608 m², ostatná plocha  a novovytvorenej parc. reg. 
„C“ č. 446/22 o výmere 5 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom                       
č. 50550268-30/2018 z parcely registra „C“ č. 446/2 o výmere 62 m², ostatná 
plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre spoločnosť MOZAIKA 
spol. s.r.o., IČO: 31 433 111, so sídlom Nám. Kossutha 4229/1, 945 01 
Komárno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 1868/N, 
 

2.  kúpnu cenu vo výške 74,40 eur/m2, celkom 13.020,- eur 
 

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, 
- z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu štátnej alebo 

minimálnej pomoci, sa pred podpisom Kúpnej zmluvy vyhotoví znalecký 
posudok na predmet predaja; cenu znaleckého posudku hradí 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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2008/2018 
uznesenie 

K žiadosti o výpožičku nehnuteľného majetku Mesta Komárno  
v správe COMORRA SERVIS  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie   
 

žiadosť Yacht club Danubius Komárno, IČO: 36108758 so sídlom Veľkodunajské 
nábrežie 15, 945 01 Komárno, na výpožičku výpožičke nehnuteľnosti – stavby: 
„BUDOVA VODNÉHO MOT.“, so súp. č. 3081 nachádzajúcej sa v k.ú. Komárno, 
vedenej na LV č. 6434 na pozemku parc.reg. „C“ č. 3584 (pozemok nie je vo 
vlastníctve mesta Komárno, je vedený na LV. č. 1426), bez pozemku, vo vlastníctve 
mesta Komárno, v súčasnosti v správe príspevkovej organizácie COMMORRA 
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno za účelom opravy prevádzkovania vyššie 
uvedenej nehnuteľnosti vo vlastnej réžii,  

 
B/  schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti – stavby: „BUDOVA VODNÉHO 
MOT.“, so súp. č. 3081 nachádzajúcej sa v k.ú. Komárno, vedenej na LV č. 6434 na 
pozemku parc.reg. „C“ č. 3584 (pozemok nie je vo vlastníctve mesta Komárno, je 
vedený na LV. č. 1426), bez pozemku,  za účelom opravy prevádzkovania vyššie 
uvedenej nehnuteľnosti vo vlastnej réžii pre Yacht club Danubius Komárno, IČO: 
36108758 so sídlom Veľkodunajské nábrežie 15, 945 01 Komárno, zapísaný v  
štatistickom registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej Republiky, ktorý 
používa priestory v žiadanej nehnuteľnosti na základe Zmluvy o spolupráci a jej 
dodatkov,  s dobou výpožičky 20 rokov a s výpovednou lehotu 3 mesiace, 

 
      za nasledovných podmienok: 
 

- akékoľvek stavebné úpravy na objekte  je možné vykonať len so súhlasom 
vlastníka zastúpeného správcom nehnuteľnosti,  

- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že investície a rekonštrukčné práce na predmete 
výpožičky vykoná na vlastné náklady,  

- investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete výpožičky sa po 
ukončení výpožičky stanú vlastníctvom mesta Komárno,  

-  vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude užívať na účely rozvoja a 
zachovania vodného motorizmu a turizmu, 

- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša vypožičiavateľ, 
- vypožičiavateľ aj naďalej a v rovnakom rozsahu umožní užívanie priestorov 

stavby aj pre ostatné športové kluby:  ŠK Lodiar a ŠK Kormorán,  
- rekonštrukčné práce na nehnuteľnosti je možné vykonať z rôznych dotácii 

a grantov,  
- vypožičiavateľ sa v zmluve zaviaže, že predmet výpožičky dá do užívania 

schopného stavu do začiatku sezóny t.j. do mája 2019 a rekonštrukciu predmetu 
výpožičky ukončí do 2 rokov t.j. do roku 2020, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
a  

 Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
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zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 
 

                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2009/2018 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje  
 

1. 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 celkovom rozsahu 625 m2 vyznačenom v situačnom výkrese „Zákres do 
katastra“, ktorý je prílohou č.1 uznesenia k častiam pozemkov parc. registra „C“ 
č. 7062/1, ostatná plocha, č. 7061/2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 5752, 
zastavaná plocha a nádvorie č. 5828, zastavaná plocha a nádvorie, č. 5906/1, 
ostatná plocha č. 5894, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434, s povinným: 
Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s., 
IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa, Vložka 
číslo: 3879/B.  Investorom stavby je LS real s.r.o., IČO: 43961878, so sídlom 
Českolovenskej armády 29, 93401 Levice, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  21510/N,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- výmera pozemkov týkajúcich sa vecného bremena bude po realizácii 

upresnená geometrickým plánom, 
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 1,- eur,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetných 

nehnuteľnostiach: 
• zriaďovanie, uloženie, vedenie a výstavba prípojok na povrchu, nad a pod 

povrchom zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, 

• vstup tretím osobám, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka 
oprávnených nehnuteľností, zabezpečovať predmetné činnosti, a vjazd 
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené 
nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien 
a opráv prípojok alebo odstránenia prípojok,  

• užívanie prípojok ako napojenie Nákupného strediska(projekt „Nákupné 
stredisko ul. Odborárov Komárno“) na existujúce inžinierske siete a verejné 
komunikácie, 

 
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 

dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 
- jednorazovú odplatu a poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností platí investor stavby, 
 

2. 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 celkovom rozsahu 625 m2 vyznačenom v situačnom výkrese „Zákres do 
katastra“, ktorý je prílohou č. 1 uznesenia k častiam pozemkov parc. registra „C“ 
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č. 7062/1, ostatná plocha, č. 7061/2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 5752, 
zastavaná plocha a nádvorie č. 5828, zastavaná plocha a nádvorie, č. 5906/1, 
ostatná plocha č. 5894, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434, s povinným: 
Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a. s., so sídlom 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, akciová spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vl.č. 
3481/B. Investorom stavby je LS real s.r.o., IČO: 43961878, so sídlom 
Českolovenskej armády 29, 93401 Levice, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  21510/N,  
 
za nasledovných podmienok: 

 
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 1,- eur, 
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetných 

nehnuteľnostiach: 
• zriaďovanie, uloženie, vedenie a výstavbu prípojok na povrchu, nad a pod 

povrchom zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, 

• výmera pozemkov týkajúcich sa vecného bremena bude po realizácii 
upresnená geometrickým plánom, 

• vstup tretím osobám, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka 
oprávnených nehnuteľností, zabezpečovať predmetné činnosti, a vjazd 
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené 
nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien 
a opráv prípojok alebo odstránenia prípojok,  

• užívanie prípojok ako napojenie Nákupného strediska (projekt „Nákupné 
stredisko ul. Odborárov Komárno“) na existujúce inžinierske siete a verejné 
komunikácie, 

 
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 

dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 
- jednorazovú odplatu a poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností platí investor stavby, 
 

3. 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 celkovom rozsahu 469 m2 vyznačenom v situačnom výkrese „Zákres do 
katastra“, ktorý je prílohou č.1 uznesenia k častiam pozemkov parc. registra „C“ 
č. 7062/1, ostatná plocha, č. 7061/2, zastavaná plocha a nádvorie, vedených na 
LV č. 6434, s povinným: Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. 
Klapku 1, 945 01 Komárno, v prospech oprávneného z vecného bremena: LS 
real s.r.o., IČO: 43961878,  so sídlom Českolovenskej armády 29,  93401  
Levice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo:  21510/N,  
 
za nasledovných podmienok: 

 
- vecné bremeno sa zriadi za jednorazovú odplatu 1,- eur na dobu neurčitú, 
- výmera pozemkov týkajúcich sa vecného bremena bude po realizácii 

upresnená geometrickým plánom,  
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- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach: vstup, prechod a prejazd cez zaťažené nehnuteľnosti pešo 
aj motorovými vozidlami za účelom prístupu k oprávneným nehnuteľnostiam 
cez príjazdové cesty a ich súčasti, 

- 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  
             Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť vypracovanie zmlúv 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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2010/2018 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne   
 

A/ schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke: 
 

1. k častiam pozemkov, parc. registra „C“ č. 7062/1, ostatná plocha, č.7061/2, 
zastavaná plocha a nádvorie, č.5752, zastavaná plocha a nádvorie, č.5828, 
zastavaná plocha a nádvorie, č.5894, ostatná plocha vedených na LV 6434 v k. 
ú. Komárno, v celkovom rozsahu 1.319 m2, vyznačenom v situačnom výkrese 
„Zákres do katastra“, ktorý je prílohou č.2 uznesenia za účelom vybudovania 
častí okružnej križovatky nad rámec hraníc súčasnej komunikácie a za účelom 
rozšírenia existujúcej komunikácie na Ul. odborárov, 

2. častí komunikácií na existujúcich komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta 
Komárno na križovatke ulíc: Ul. odborárov, Ul. E. B. Lukáča a Selyeho ul., ako aj 
na ploche týchto ulíc, situovaných na parcelách reg. „C“  č. 5752, 5828, 7069/1 a 
na parcele registra „E“ č. 2775 v celkovom rozsahu 2.280 m2, vyznačenom 
v situačnom výkrese „Zákres do katastra“, ktorý je prílohou č.2 uznesenia za 
účelom vybudovania častí okružnej križovatky a častí komunikácií na existujúcich 
komunikáciách, potrebných v rámci realizácie projektu - stavby „Nákupné 
stredisko ul. Odborárov Komárno“ na vybudovanie okružnej križovatky medzi Ul. 
odborárov a Ul. E. B. Lukáča,  

 
so spoločnosťou LS real s.r.o., Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 
43 961 878, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:  Sro, 
Vložka číslo: 21510/N, za nasledovných podmienok:  

  
- zmluva o výpožičke sa uzatvorí na dobu určitú do dňa protokolárneho 

odovzdania  nových častí komunikácií mestu Komárno po ukončení stavby – 
okružnej križovatky, 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že predmet výpožičky bude užívať výlučne za 
účelom výstavby okružnej križovatky medzi Ul. odborárov a Ul. E. B. Lukáča 
v rámci projektu „Nákupné stredisko ul. Odborárov Komárno“, 

- vybudované komunikácie a ich časti odovzdá mestu Komárno do vlastníctva 
a správy za 1,- eur, 

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
zmluvy  o výpožičke, 

 
B/       žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 2011/2018 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť pozemku z 
parcely registra „C“ o výmere 7362 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č.  6434 
v k.ú. Komárno na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré budú realizované v rámci 
stavby: KO_Ďulov Dvor, Pripojenie RÚVZ, NNK, v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 3879/B, na vlastné náklady investora,  

 
za nasledovných podmienok:   
 
 - vecné bremeno bude zriadené za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma 

zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m², v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., 

-   viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 
30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene, 

-  zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych  
sietí  a výmery vecného bremena geometrickým plánom,  

 
B/         žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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 2012/2018 
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2017 – CALOR, s r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

1. správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok     
2017, 
 

2. účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017, 
 

3. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017, 
 

B/  schvaľuje 
 

1. účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017, 
 

2. správu dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017, 
 

3. výsledok hospodárenia za rok 2017 – stratu vo výške 7.046,87 eur zúčtovať           
na ťarchu účtu 429 – neuhradená strata minulých rokov, 

 
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 
2017, riadna účtovná závierka mikro účtovnej jednotky CALOR, s.r.o. za rok 2017, 
správa dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017 a správa nezávislého 
audítora EKOAUDITOR, spol. s r.o., Partizánska 2, 911 01 Trenčín o overení 
správnosti účtovnej závierky za rok 2017 tvorí prílohu uznesenia) 
 

C/  žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zastupovať mesto Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s r.o., v súlade 
s bodom A/ a B/ tohto uznesenia. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 2013/2018       
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za 1. polrok 2018  
spoločnosti CALOR, s.r.o.,  

Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43 797 831 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. a výsledok hospodárenia za 1. polrok 
2018 nasledovne: 

 
náklady                                              127.953,- eur, 
výnosy                                               135.169,- eur, 
výsledok hospodárenia - zisk                                   7.216,- eur, 
 
(účtovné výkazy k účtovnej závierke za 1. polrok 2018 tvoria prílohu uznesenia) 

 
B/ žiada  
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 a 
 Ing. Ľuboša Veľkého, konateľa spoločnosti CALOR, s.r.o. 
 

pripraviť návrh na využívanie ďalšieho majetku mesta, na výrobu tepla a rozvodu 
tepla pre racionalizáciu prevádzkových nákladov spoločnosti CALOR, s.r.o. 
a prevádzkových nákladov mesta. 
 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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2014/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  
E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36537870 za 1. polrok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
 

1. účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna 
a výsledok hospodárenia za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
náklady                                             2.493.091,- eur, 
výnosy                                               2.508.363,- eur, 
výsledok hospodárenia - zisk                      15.272,- eur, 

 
(účtovné výkazy k účtovnej závierke za 1. polrok 2018 tvoria prílohu uznesenia) 

 
2. Zápisnicu dozornej rady zo dňa 07.08.2018 a 14.08.2018 o hospodárení 

spoločnosti, 
 

B/     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
  a 
           Mgr. Patrika Rumana, predsedu predstavenstva spoločnosti KOMVaK – 

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 
 

1. pripraviť návrh novej zmluvy o prevádzkovaní nadobecného skupinového 
vodárenského majetku  medzi vlastníkmi majetku s aktuálnou a jednotnou 
prílohou tohto majetku, 
 

2. vykonať opatrenia a vyvinúť úsilie, aby nová zmluva o prevádzkovaní 
nadobecného skupinového vodárenského majetku s aktuálnou a jednotnou 
prílohou tohto majetku bola uzatvorená aj s ostatnými obcami spolu do 
15.10.2018. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2015/2018 
uznesenie 

k správe o činnosti, hospodárení a stave majetku za 1. polrok 2018  
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,  

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 36 522 309   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
účtovnú závierku spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. a výsledok hospodárenia                  
za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 
náklady                                              74.719,36 eur, 
výnosy                                                 77.708,10 eur, 
výsledok hospodárenia - zisk                   2.988,74 eur. 
 
(účtovné výkazy k účtovnej závierke za I. polrok 2018 tvoria prílohu uznesenia) 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2016/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018  
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, 

Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 

Komárno za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 

príjmy       232.633,32 eur, 
výdavky                 429.637,11 eur, 

 
(rozdiel výsledku rozpočtového hospodárenia je krytý príjmovými finančnými operáciami 
vo výške 220.000,00 eur, kapitálový transfer poskytnutý Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky na rekonštrukciu strechy Novej pevnosti)   

 
2. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov príspevkovej organizácie 

Mestské kultúrne stredisko za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 

náklady       206.042,92 eur, 
výnosy       206.075,36 eur, 
výsledok hospodárenia            +32,44 eur. 

 
(finančné výkazy k  hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018  tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2017/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018  
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS,  
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 1. 

polrok 2018 hlavná činnosť nasledovne: 
 

príjmy        713.025,32 eur, 
výdavky                 681.505,71 eur, 

 
2. Výsledky rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za 1. 

polrok 2018 podnikateľská činnosť nasledovne: 

príjmy       302.160,18 eur, 
výdavky       255.651,38 eur, 

 
3. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov príspevkovej organizácie 

COMORRA SERVIS za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 

Hlavná činnosť       Podnikateľská činnosť              Celkom 
 
výnosy     658.006,26 eur           313.896,68 eur               971.902,94 eur 
náklady   703.165,44 eur           286.190,91 eur               989.356,35 eur 
výsledok hospodárenia    -45.159,18 eur             27.705,77 eur                -17.453,41 eur 

 
(finančné výkazy k  hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018 tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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2018/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018  
rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno,  

Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 

Komárno za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 

príjmy       680.774,69 eur, 
výdavky               590.433,22 eur, 

 
2. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov rozpočtovej organizácie 

Zariadenie pre seniorov Komárno za 1. polrok 2018 nasledovne: 
 

náklady      683.603,62 eur, 
výnosy      695.677,97 eur, 
výsledok hospodárenia    +12.074,35 eur, 

 
(finančné výkazy k  hodnoteniu výsledku hospodárenia za 1. polrok 2018 tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
  
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2019/2018 
uznesenie 

na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna 
RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     schvaľuje 
 
          zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtovej organizácie 

Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 
00352489, povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov 
nasledovne: 

 
1) zvýšenie príjmu RO z dobropisov položka 292 – Ostatné príjmy, kód zdroja 72j 

o 3.034,- eur,  
 

2) zvýšenie bežných výdavkov položka 632– Energie, kód zdroja 72j o 3.034,- eur, 
 
B/    žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

C/ žiada 
Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov Komárno 
 
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Komárno na rok 2018 v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2020/2018 
uznesenie 

na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna 
RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     schvaľuje 
 
          zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtovej organizácie 

Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 
00352489, presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky: 

 
-    zníženie schválených bežných výdavkov na položke 633 005 - Špeciálne stroje, 

prístroje a zariadenia, kód zdroja 72g a presun na kapitálové výdavky, položka 
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 
kód zdroja 72g vo výške 3.300,- eur 

 
B/    žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

C/ žiada 
Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov Komárno 
 
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Komárno na rok 2018 v zmysle  bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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 2021/2018 
uznesenie 

k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov v celkovej výške 13.281,62 eur, 
 

B/ schvaľuje 
 

odpis nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
Komárno v celkovej výške 13.281,62 eur  z dôvodu nevymožiteľnosti v členení: 

 
1/ J. P. - uznesenie  Okresného súdu v Komárne  č. 9D/283/2012-20, Dnot 6/2014 

s nadobudnutím právoplatnosti 07.05.2014 – výška pohľadávky 657,51 eur, 
 

2/ C. M. – uznesenie Okresného súdu v Komárne č. 12D 160/2015-16    
s nadobudnutím právoplatnosti 13.10.2015, Uznesenie OS KN 4D/444/2017, 
Dnot 221/2017 – výška pohľadávky 7.717,- eur, 

 
3/ H. M. – uznesenie Okresného súdu v Komárne č. 5 D 118/2017, Dnot 53/2017 

s nadobudnutím právoplatnosti 18.07.2017 – výška pohľadávky 4.907,11 eur, 
 
C/  ukladá 

Mgr. Hedvige Polgárovej riaditeľke rozpočtovej organizácie Zariadenia pre 
seniorov Komárno  

 
postupovať v zmysle schváleného uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2022/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu č. 06/2018, predmetom ktorej je kontrola dodržiavania povinností a úloh 
vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach samosprávy mesta 
Komárno. 
 

2. Informatívnu správu č. 08/2018, predmetom ktorej je kontrola zákonov a všeobecne platných 
právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, vedenia účtovníctva 
a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka 
práce a pracovnoprávnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahov, kontrolu povinného 
zverejňovania informácií, verejného obstarávania a dodržovanie právnych predpisov, 
uznesení MZ pri vykonaní verejného obstarávania na Mestskom úrade od 1.1.2017 do 
31.5.2018. 
 

3. Informatívnu správu č. 09/2018, predmetom ktorej je kontrola využívania verejných 
finančných zdrojov z rozpočtu mesta Komárno na opatrovateľskú službu od 1.1.2017 do 
31.5.2018. Zistiť či finančné zdroje boli používané  v súlade s platnými predpismi v danej 
oblasti, či boli využívané efektívne a účelne s dôrazom na počet opatrovaných občanov 
mesta v danom časovom období. Zistiť ekonomicky oprávnené výdavky na jedného 
opatrovaného občana mesta za mesiac. Uviesť koľko opatrovaných občanov bolo 
v jednotlivých mesiacoch v kontrolovanom období. 
 

4. Informatívnu správu č. 10/2018, predmetom, ktorej je kontrola dodržiavania zákona 
o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Odplyňovacie zariadenie termálnej vody 
s následným využitím plynu k produkcii elektrickej a tepelnej energie, na ktorú bola uzavretá 
zmluva o dielo č. Z201745038_Z zo dňa 29.09.2017 v znení Dodatkov č. 1 až 3 medzi 
príspevkovou organizáciou mesta COMORRA SERVIS ako objednávateľom a spoločnosťou 
RIÁMA-FIRST Kft. ako dodávateľom“. 
 

5. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 06.09.2018. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2023/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca JUDr. Štefana Bendeho 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno 
 
o vyhotovenie informačného materiálu do najbližšieho zasadnutia MZ v Komárne ohľadom 
zabezpečenia, štruktúry činností, fungovania a náplne práce komisií samospráv miest v SR 
do 50.000 obyvateľov a to s dôrazom na ich porovnanie s komisiami, ktoré sú vytvorené 
v súčasnosti v samospráve Komárna.  
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2024/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       berie na vedomie 
 
         žiadosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 

01 Komárno, IČO: 44191758, 
 

B/      ruší 
 
           uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1727/2018 zo dňa 01. marca 

2018, 
 
C/      schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
príjmov a povolené prekročenie kapitálových výdavkov nasledovne: 

 
1. zvýšenie bežných príjmov, položka 111 – Výnos z dane príjmov FO o sumu  

74.952,- eur,  
 

2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – Príspevok   
pre COMORRA SERVIS na obstaranie odplynovacieho zariadenia o sumu 
74.952,- eur, na základe žiadosti zo dňa 05.09.2018, 

 
D/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno,  

a 
  Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 
  premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS.  

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2025/2018 
uznesenie 

k výsledkom konsolidovanej účtovnej závierky mesta Komárna za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     berie na vedomie 
 

1. výsledky konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017: 
 

-  hodnota majetku konsolidovaného celku:                    97.999.691,89 eur, 
-  výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:          -1.496.663,37 eur, 
 

2. audítorskú správu o výsledkoch overovania konsolidovanej účtovnej závierky 
mesta Komárno k 31.12.2017, 

 
3. konsolidovanú výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta 

Komárno za rok 2017, 
 

B/     schvaľuje 
 

1. konsolidovanú účtovnej závierku k 31.12.2017: 
 

-  hodnota majetku konsolidovaného celku:                    97.999.691,89 eur, 
-  výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:          -1.496.663,37 eur, 

 
2. konsolidovanú výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta 

Komárno za rok 2017. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2026/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia mesta Komárno za I. polrok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   berie na vedomie  
 

hospodárenie mesta Komárno za I. polrok 2018 nasledovne: 
 

príjmy           12.268.843,05 eur, 
výdavky           11.285.654,61 eur, 

 
B/ žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

prijať účinné opatrenia k zabezpečeniu kapitálových príjmov v súlade so 
schváleným rozpočtom. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2027/2018 
uznesenie 

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

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       470.139,- eur, 
výdavky celkom       370.019,- eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za I. polrok 2018 
nasledovne: 
 
príjmy celkom         60.836,-  eur, 
výdavky celkom         31.434,-  eur, 

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

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2028/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy J. A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy J. A. Komenského Komárno, 

Komenského ul. 3 za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       555.726,-  eur, 
výdavky celkom       423.838,-  eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J. A. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom         61.280,-  eur, 
výdavky celkom         33.367,-  eur, 

 
záväzky vo výške           7.055,20 eur, 
pohľadávky vo výške                        0,- eur. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2029/2018 
uznesenie 

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

Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       415.336,- eur, 
výdavky celkom       292.064,- eur, 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za I. polrok 2018 
nasledovne: 
 
príjmy celkom         46.520,- eur, 
výdavky celkom         36.955,- eur, 

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

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2030/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za I. 

polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       266.621,- eur, 
výdavky celkom       227.968,- eur, 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom         41.540,- eur, 
výdavky celkom         33.336,- eur, 

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

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2031/2018 
uznesenie 

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

Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  

maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       533.656,- eur, 
výdavky celkom       412.936,- eur, 

 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za I. polrok 2018 
nasledovne: 
 
príjmy celkom         67.319,- eur, 
výdavky celkom         50.174,- eur, 

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

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2032/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2018 

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

polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom       372.174,- eur, 
výdavky celkom       274.251,- eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom         28.838,- eur, 
výdavky celkom         19.112,- eur, 

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

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2033/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia  
Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno –  

Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2018 nasledovne: 
 
príjmy celkom        384.260,- eur, 
výdavky celkom       312.534,- eur, 
 
záväzky vo výške         2.549,66 eur, 
pohľadávky vo výške               0,- eur. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2034/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie štipendia z účelového fondu  
z rozpočtu mesta na podporu talentov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
konštatuje, že 
 
do stanoveného termínu neboli podané žiadosti o poskytnutie štipendia v školskom roku 
2018/2019 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno číslo 2/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta 
Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2035/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 

v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno podľa VZN č. 12/2016 
mesta Komárno pre: 

 
Židovskú náboženskú obec v Komárne  
Eötvösa 15, 945 01 Komárno 
IČO: 34073400 

 
vo výške  2000,- eur na projekt „Obnova Mikve – rituálneho kúpeľa v Komárne, 
Ul. Eötvösa 9.“,   

 
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 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
 


