
UZNESENIA Z 32. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 17. APRÍLA 2009

____________________________________________________________________________
1312/2009 
uznesenie

k Informatívnej správe o pridelení bytov v bytovom dome 
na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu  správu  o  pridelení  bytov  podľa  izbovitosti  a s prihliadnutím  na  počet  členov  v 
domácnosti   na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 762/2008 
bod B/ zo dňa 5. júna 2008 pre nájomníkov v bytovom dome na adrese Komárno, časť 
Veľký Harčáš 61 (informatívny materiál tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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UZNESENIA Z 32. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 17. APRÍLA 2009

____________________________________________________________________________
1313/2009
uznesenie

k Návrhu na spolufinancovanie projektu
„Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárna – námestie“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  v rámci  opatrenia  4.1a 
Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Revitalizácia  centrálnej 
mestskej  časti  Komárna  –  námestie“  v súlade  s Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Komárno,

2. zabezpečenie  realizácie  projektu  po  schválení  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok,

3. spolufinancovanie  projektu  vo  výške  5  % z celkových  oprávnených  výdavkov  na 
projekt, t.j. vo výške 82 990,- eur  zo schváleného rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2010, oddiel 06.2.0 položka 716 kód zdroja 40,

B/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne 

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: podľa oznámenia MVaRR SR
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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UZNESENIA Z 32. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 17. APRÍLA 2009

____________________________________________________________________________
1314/2009
uznesenie

k zmene uznesenia číslo 402/2004 zo dňa 26. februára 2004 
k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje 

zmenu uznesenia číslo 402/2004 zo dňa 26. februára 2004 nasledovne: 

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

spolufinancovanie  projektu  s názvom  „Rekonštrukcia  budovy  Materskej  školy  Ulica 
Františkánov  č.  20,  Komárno“  a kódom  2004-OPZI-311-NR-0086  vo  výške  25% 
z celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu zameraného na rekonštrukciu  
a modernizáciu  budov  školských  zariadení  v rámci  Operačného  programu  Základná 
infraštruktúra Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR:

Rekonštrukcia budovy MŠ na Ul. františkánov 
Celkové náklady na rekonštrukciu: 150.202,48 EUR (4.525.000,- Sk)
Schválená výška celkových 
oprávnených nákladov na projekt je: 134.833,70 EUR (4.062.000,- Sk)
Výška spolufinancovania:                  33.708,42 EUR        (1.015.500,- Sk)

Spolufinancovanie projektu vo výške 25% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
t.j. vo výške 33.708,42 EUR (1.015.500,- Sk) zo schváleného rozpočtu Mesta Komárno  
na rok 2009 položka č. 3, oddiel 06.2.0. položka 700 kód zdroja 40,

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

            postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2009  
    Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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UZNESENIA Z 32. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 17. APRÍLA 2009

____________________________________________________________________________
1315/2009
uznesenie

k žiadosti o ukončenie zmluvy o nájme dohodou

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie dohody o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej pod 
číslom 8009/OSM/2008 dňa 04.09.2008, predmetom ktorej je nájom pravých bočných 
kazemát  v bastióne  Madony  (vedľa  muničného  skladu)  v časti  Novej  pevnosti 
v Komárne, vedenej ako ostatný objekt so súpisným číslom 3701 na parcele č. 1818/8 
na  LV  č.  6434  v k.ú.  Komárno,  s podlahovou  plochou  510  m2 vrátane  pivničných 
priestorov  (chodby),  pre  spoločnosť  EA  so  sídlom  Komárno  –  Nová  Stráž,  za 
nasledovných podmienok:

- nájomca  nie  je  povinný  zaplatiť  nájomné  za  čas  nájmu  (od  podpísania  zmluvy 
o nájme nebytových priestorov až do ukončenia nájmu) nakoľko prenajaté priestory 
neužíval  z dôvodu,  že  nemohlo  byť  zabezpečené  pyrotechnické  vyčistenie 
prenajatých  chodbových  priestorov,  spojených  s  ďalšími chodbovými  priestormi 
mesta,

- viazanosť dohody o skončení nájmu je 30 dní odo dňa doručenia dohody o skončení 
nájmu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení zmluvy o nájme v zmysle 
bodu A/1 tohto uznesenia.

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                        Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta
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