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1871/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. 
júna 2018 nasledovne: 
 
- JUDr. Štefan Bende, 
- Mgr. Tímea Szénássy. 

 
  

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1872/2018 
uznesenie 

 k návrhu programu 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 21. júna 2018 v 
nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Informácia o zániku poslaneckého mandátu MUDr. Tibora Bastrnáka 
3. Správa a plnenie uznesení 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2018  
5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
6. Návrh uznesenia k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
7. Zariadenie pre seniorov - Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017 
8. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2017 
9. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 

mesta Komárna, a.s. za rok 2017 
10. Návrh opráv a investícií na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) Komárna podľa 

priority 
11. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Komárno a návrh na vyhlásenie obchodnej verejne súťaže 
Podnety, pripomienka a otázky občanov (od 16:00 hod., max 30 min) 

12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach (12a. - 12f., 12h.) 
13. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
15. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2018 v meste Komárno 
16. Protest prokurátora č. Pd 180/17/4401-5 proti VZN č. 8/2007 , Návrh VZN Mesta 

Komárno č. .../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 

17. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
18. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 
19. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 
20. Návrh VZN Mesta Komárno č. …/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  
21. Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno a jej návrhy na ďalší rozvoj 
22. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach (22a. – 22aa.) 
23. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
24. Zapojenie sa mesta Komárno do programu URBACT-DANURB 
25. Návrh Štatútu Mesta Komárno 
26. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 
27. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
28. Informatívna správa o podaných projektoch a žiadostiach o dotáciu 
29. Informatívna správa o verejných obstarávaniach 
30. Správa o kontrole dodržiavania zákona o priestupkoch a VZN mesta Komárno č. 9/2015 

o podmienkach držania psov 
31. Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na I. a II. sídlisku 
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32. Interpelácie a otázky 
33. Rôzne 
34. Záver       

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1873/2018 
uznesenie 

k Informácii o zániku poslaneckého mandátu MUDr. Tibora Bastrnáka   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/    berie na vedomie 
 

1. oznámenie MUDr. Tibora Bastrnáka o odstúpení z funkcie poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, doručené Mestskému úradu v Komárne dňa 19.06.2018 
a tým zánik mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 
2. v zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
uprázdnený mandát poslanca ako náhradník nastupuje Csaba Cúth, 

 
B/    konštatuje, že  
 

Csaba Cúth zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1874/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1860/2018 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018 – pokračovanie 41. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Komárne dňa 16. mája 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1860/2018 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 10. mája 2018 – pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne dňa 16. mája 2018: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade         
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1678/2018 zo dňa 08. februára 
2018 a vyhodnotenie Komisie pre obchodnú verejnú súťaž dňa  17. apríla 2018 na 
predaj pozemku, parcela registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku  
zaokrúhlene za  5.400,- eur, ktorá bola zároveň najnižším podaním, 

 
B/  konštatuje, že 
 

na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta        
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1684/2018 zo dňa 08. februára 
2018 do určeného termínu, t.j. do 13. apríla 2018 do 12,00 hod. bol na Mestský úrad 
Komárno podaný 1 súťažný návrh a to: 
  
1. Zoltán Kallós a manž. Mgr. Daniela Kallós Belokostolská, 10.04.2018 o 9.45 hod. 
- ponúknutá kúpna cena bola 5.450,- eur, ktorá bola najvyšším podaním, 
- vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo podľa vyhlásenia súťaže a za jednoznačného 

víťaza vyhlasuje podanie Zoltána Kallósa a manž. Mgr. Daniely Kallós 
Belokostolskej komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne schváliť podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže  
predaj majetku, 

 
C/ schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže zo dňa 17. apríla 2018: 

 
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Zoltána Kallósa, rodeného Kallósa, 
narodeného 13.03.1976, s trvalým pobytom K. Thalyho 48/5, 945 01 Komárno 
a manželku Mgr. Danielu Kallós Belokostolskú, rodenú Belokostolskú, 
narodenú 01.11.1969, s trvalým pobytom Komenského ul. 264/46, 945 01 
Komárno,                                                      

 
2.  kúpnu cenu 5.450,- eur,  ktorá bola najvyšším  podaním, 
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 za nasledovných podmienok: 
 

- lehota na zaplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti v celej výške je 30 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o schválení predaja Mestským zastupiteľstvom v Komárne, 

- predaj pozemku s dočasnou stavbou, ktorá sa nachádza na predmetnom 
pozemku,  

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celej 
výške, 

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

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny nehnuteľnosti 

víťazovi obchodnej verejnej súťaže podľa bodu D/ tohto uznesenia,   
 

             Termín: ihneď po schválení uznesenia 
 
2. o podpísanie a zaslanie kúpnej zmluvy pre víťaza verejnej súťaže podľa bodu B/ 

a C/ tohto uznesenia, 
 

             Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   
 
3. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže v súlade     

s uznesením mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže, 
 
             Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

  
   E/   schvaľuje 

 
odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 17. apríla 2018 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže 
pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 
Komárno“ nasledovne: 
 
JUDr. Margit Keszegh    20,- eur, 

 Mgr. György Batta     20,- eur, 
Ing. František Rajko     20,- eur, 
Ing. Katarína Prodovszká      20,- eur, 
Beáta Kmeťová             20,- eur. 
 

                Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“ 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1875/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 31.05.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
     
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
31.05.2018.          
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1876/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Bélu Szabóa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
žiada  
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno  

 
vykonať kontrolu dôvodov zrušenia pôvodného informačného systému mesta a zavedenie 
nového informačného systému mesta s dôrazom na  porovnanie  a vyčíslenie ročných  
nákladov na pôvodný informačný systém a na nový informačný systém. Zistiť celkové a 
vyvolané náklady zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť nového informačného systému 
s dôrazom na cenu zadanú úspešným uchádzačom verejného obstarávania na IS mesta. 
 

Termín: septembrové zasadnutie MZ 
                                                                              Zodpovedný: hlavný kontrolór 

                                                                                                     Mgr.Csintalan Miklós 
 

                                                                                                      
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1877/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Bélu Szabóa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada  
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno  

 
vykonať kontrolu dodržiavania 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 
                                                                               

Termín: septembrové zasadnutie MZ 
                                                                              Zodpovedný: hlavný kontrolór 

                                                                                                     Mgr.Csintalan Miklós 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1878/2018 
uznesenie 

 k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Bélu Szabóa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada  
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno  

 
vykonať kontrolu 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. 

 
                                                                              Termín: septembrové zasadnutie MZ 

                                                                              Zodpovedný: hlavný kontrolór 
                                                                                                     Mgr.Csintalan Miklós 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1879/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Petra Korpása 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada  
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno  
 
vykonať kontrolu služobných ciest primátora, viceprimátora, prednostu úradu a vedúcich 
jednotlivých odborov. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1880/2018 
uznesenie 

k návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 2. polrok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 2. polrok 2018. Plán 
kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.  
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1881/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
ku dňu 14.06.2018 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu o kontrole č. 02/ÚHK/2018, predmetom ktorej bola kontrola 

dodržiavania povinností mesta Komárno podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. 
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), 

 
2.    Informáciu o stave prebiehajúcich kontrolách ku dňu 14.06.2018. 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1882/2018 
uznesenie 

 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     schvaľuje 

 
1. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 

príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
a) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 182.000,- eur, 
 
b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, položka 700 – o sumu 182.000,- 

eur, podľa tabuľky č. 1 tohto uznesenia, 
 
2. zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 

 
a) zníženie bežných výdavkov, program 8.7, odd. 06, položka 600 - Rezerva 

poslancov o sumu 59.000,- eur, 
 
b) zvýšenie bežných výdavkov, položka 600 – o sumu 59.000,- eur, podľa tabuľky č. 

2 tohto uznesenia,   
 
3. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 

bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 
 

a) zvýšenie bežných príjmov, položka 111- Daň z príjmov FO,  o sumu  8.000,- eur,  
 

b) zvýšenie bežných výdavkov pre Základnú školu Ul. pohraničná č. 9, na opravu 
osvetlenia telocvične, o sumu 8.000,- 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. Slavomíra Ďurča, riaditeľa Základnej školy, Ul. pohraničná 9 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/3b do rozpočtu Základnej školy. Ul. 
pohraničná 9. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1883/2018 
uznesenie 

 k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2017 rozpočtovej organizácie   
Zariadenie pre Seniorov Komárno, Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
1/   výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 

Komárno za rok 2017 nasledovne: 
 

- bežné príjmy                                                          1.343.835,95 eur, 
- bežné výdavky                                            1.343.514,48 eur, 
- kapitálové príjmy                     22.662,24 eur,  
- kapitálové výdavky           22.662,24 eur, 
    

2/    výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 
2017 nasledovne: 

 
- výnosy                                                                          1.404.956,97 eur, 
- náklady                                                                         1.408.239,93 eur, 
- výsledok hospodárenia                                                         - 3.282,96 eur, 
 

ktorý bude zaúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke za rok 2017 tvoria prílohu 
uznesenia). 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1884/2018 
uznesenie 

 k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.,  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

1. Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2017, 
 

2. Riadnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s.r.o. za rok 2017, 
 

3. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. – strata s daňovou 
licenciou vo výške – 1.765,67 eur, 

 
4. Správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2017, 
       

B/  schvaľuje    
 

1. Riadnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s.r.o., Nám. gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno, IČO: 36522309 za rok 2016, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia, 
 

2. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. – strata s daňovou 
licenciou za rok 2017 vo výške -1.765,67 eur, ktorý bude zaúčtovaný na účet 
neuhradená strata minulých rokov (účet 429 – neuhradená strata minulých rokov), 

 
C/ žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

     zastupovať mesto Komárno na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti COM -  
MÉDIA, spol. s.r.o.  so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, I ČO:6522309 
zapísané v obchodnom registri obchodného súdu Nitra, vložka číslo 10451/N,  
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 

 
 
 
 
 
 

-  
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1885/2018 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36537870 za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

1. Výročnú správu za rok 2017 a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017, 
finančnú analýzu za rok 2017, zámery spoločnosti na roky 2018- 2020, 

 
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 a Dodatok 

správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017 EKOAUDITOR, spol. 
s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava Licencia SKAu č. 75, 

 
3. Správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2017, 
 

B/  schvaľuje 
 

1. Výročnú správu a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017, 
 

2. Finančnú analýzu spoločnosti za rok 2017, 
 

3. Správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2017, 
 

4. čistý zisk vo výške 102.959,- eur doporučuje predstavenstvo a.s. rozdeliť 
nasledovne: 
 
- doplnenie zákonného rezervného fondu (účet 421) vo výške 10% z čistého 

zisku t. j. 10.296,- eur, 
- úhrada neuhradenej straty minulých rokov (účet 429) vo výške 92.663,- eur, 
 

(výročná správa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, 
a.s.za rok 2017, riadna účtovná závierka spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2017, správa dozornej rady spoločnosti 
KOMVaK, a.s. o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2017, správa 
nezávislého audítora vrátane Dodatku k správe EKOAUDITOR, spol. s.r.o., Letecká 
22, 821 02 Bratislava, licencia SKAu č. 75, tvoria prílohu uznesenia) 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára akciovej spoločnosti KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a s. v súlade s bodom A/ a B/ 
tohto uznesenia. 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1886/2018 
uznesenie 

 k Návrhu opráv a investícií na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) Komárna 
podľa priority 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   berie na vedomie  
 

Návrh opráv a investícií na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) Komárna 
podľa priority na rok 2018 až 2020, vypracovaného spoločnosťou KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. podľa jej listu č.220/2018, zo dňa 
29.05.2018, 

 
B/   schvaľuje 
 

1. vykonanie opráv v roku 2018 na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) 
Komárna podľa Návrhu plánu opráv a investícií spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zo dňa 29.5.2018, 

2. financovanie opráv v r. 2018 na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) 
Komárna z nájomného v nákladoch podľa ¼ spoluvlastníckeho podielu pre mesto 
Komárno, vo výške nájomného podľa ročného odpisového plánu,  

3. za podmienky, že realizácia schváleného plánu opráv a investícií na 
nadobecnom skupinovom vodovode v roku 2018, je schválenie tohto plánu aj 
ostatnými spoluvlastníkmi, obcami Iža, Patince a Zlatná na Ostrove, 

4. zabezpečenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa opráv na 
nadobecnom skupinovom vodovode, prostredníctvom spoločnosti  KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 

5. zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky nasledovne: 
a. zníženie bežných výdavkov, program 4.2, odd. 06, položka 637 čistenie 

verejného priestranstva o sumu  6.378,- eur, 
b. zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3., odd. 06, položka 635 – opravy  

vodárenského nadobecného majetku o sumu 6.378,- eur,   
 

C/  žiada 
1. Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/5 tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, 

 
2.    Mgr. Patrika Rumana, generálneho riaditeľa spoločnosti KOMVaK – Vodárne 

a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  
 

zabezpečiť opravy v roku 2018 na nadobecnom skupinovom vodovode (NSV) 
Komárna v súlade s bodom  B/ ods. 1. a 3 tohto uznesenia. 
 

Termín: do 30.11.2018 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1887/2018 
uznesenie 

 "Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  
na predaj budovy a pozemku podľa § 281 a nasl. obchodného zákonníka"   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
spôsob prevodu majetku obce podľa § 9 ods. 2  písm. a), b) v spojení s § 9a ods. 1 
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predajom nehnuteľností, v k. ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, s 
použitím elektronickej aukcie systému "Elektronický súťažný predaj" s minimálnou 
kúpnou cenou vo výške 559.000,- eur, podľa znaleckého posudku č. 9/2018 zo dňa 
18.01.2018 vyhotoveného Ing. Tibor Szabóm, znalcom v odbore nehnuteľnosti:   
 
-   budova so súp. č. 1166 na parcele registra „C“ č. 2035, a pozemok parcely reg. „C“ 
č. 2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Komárno,  

 
B/ schvaľuje 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto 
uznesenia, 
 

C/ schvaľuje 
 

 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

  
Zsolt Feszty - predseda,                            

 Mgr. György Batta - člen,                    
 JUDr. Margit Keszegh - člen,               
         Ing. Anikó Kovács - člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká - člen,          
 
D/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností, v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže, použitím elektronickej aukcie 
systému "Elektronický súťažný predaj" na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta, v regionálnej a celoštátnej tlači a podľa možností aj 
v zahraničných médiách, 
 

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia 
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
 

E/  žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

  
 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 
F/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
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1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  

 
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
 

2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.  
 

      Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže“  
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1888/2018 
uznesenie 

 k predaju pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja pozemkov, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41 
m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017  zo dňa 
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha a  
novovytvorenej parcely reg. “C“ č. 2697/11, o výmere 159 m², zastavaná plocha 
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017 z parcely  
reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha,  vedených na LV č. 6434 v k. 
ú. Komárno,  s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú vedenia 
inžinierskych sietí pre JUDr. A. F., s trvalým pobytom 945 04  Komárno –  Nová 
Stráž, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 
1777/2018 dňa 22.03.2018, zverejnený dňa 04.04.2018  na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

 
 B/      schvaľuje 
          s 3/5 väčšinou všetkých poslancov   
  

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

 
predaj pozemkov novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41 m², 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017  zo dňa 
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha a 
novovytvorenej parcely  reg. “C“ č. 2697/11, o výmere 159 m², zastavaná plocha 
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017 
z parcely  reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha,  vedených na              
LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa 
nachádzajú vedenia inžinierskych sietí pre: 
 
JUDr. A. F., rodeného F., s trvalým pobytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku vyrieši  odtok 
dažďovej vody, vytvorí a spevní prístupovú komunikáciu,     
 

2.  kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej 
znaleckým posudkom číslo 6/2018 zo dňa 11.01.2018, vypracovaného znalcom                      
Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 9.300,- eur, 

 
za nasledovných podmienok: 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  

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 a zriadenie 
vecného bremena  platí kupujúci, 
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C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena  zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1889/2018       
uznesenie 

k predaju pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ konštatuje, že 

                  zámer predaja pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 224 
m², zastavaná plocha a reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha, 
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 
z parcely reg. „C“  č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha,  vedených na LV 
6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu 
motorovým vozidlom pre vlastníkov nehnuteľností na  parcelách reg. „C“ č. 2690/2 
a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno a s  vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom 
sa nachádza  tepelný rozvod a novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 2683/19 o výmere  
1216 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom    č. 33779571 - 109/2017  
zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 4194 m², ostatná plocha,  
vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom 
sa nachádza  tepelný rozvod, pre JUDr. A. F., s trvalým pobytom 945 04  Komárno –  
Nová Stráž, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 
1813/2018 dňa 10.05.2018, zverejnený dňa 14.05.2018  na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke  mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

 
B/       schvaľuje 
          s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

predaj pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 224 m², 
zastavaná plocha a reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha, 
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 
z parcely reg. „C“  č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha  vedených na 
LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu 
motorovým vozidlom pre vlastníkov nehnuteľností na  parcelách reg. „C“ č. 
2690/2 a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno a s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkom sa nachádza tepelný rozvod a novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 
2683/19 o výmere 1216 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom                    
č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 
4194 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným 
bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza  tepelný rozvod pre:  
 
JUDr. A. F., rodeného F., s trvalým pobytom 945 04 Komárno - Nová Stráž,  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že  na pozemku  plánuje  vytvoriť 
parkovisko pre budovu pohrebných služieb, ktorá sa nachádza v lokalite a ktorú  
vlastní a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12 sociálnych pohrebov ročne, 
bezplatne v hodnote 36.000,- eur pre mesto Komárno. Parkovisko bude 
prístupné pre obyvateľov bezplatne každý deň od 18.00 hod. do 08.00 hod., 
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2.  kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej 
znaleckým posudkom číslo 157/2017, zo dňa 06.11.2017, vypracovaného 
znalcom Ing. Ladislavom Szőllősim,  zaokrúhlene 67.400,- eur, 

 
za nasledovných podmienok: 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  

a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške  je 30 dní odo dňa doručenia 
návrhu  kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, 

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a za zriadenie 

vecného bremena  platí kupujúci, 
 
C/      žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena  zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1890/2018 
uznesenie 

 k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      konštatuje, že  

 
           zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5321/8 o výmere            

332 m², zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571 - 22/2018  
zo dňa 08.03.2018 z parcely  reg. “C“ č. 5321/1 o výmere 5805 m², zastavaná plocha,    
vedenej na  LV č. 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko sa pod 
pozemkom nachádzajú vedenia inžinierskych sietí, pre spoločnosť EL – AG, s.r.o., 
IČO: 36520993, so sídlom Družstevná 2693/2, 945 01 Komárno, bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1854/2018 dňa 16.05.2018, 
zverejnený dňa 22.05.2018  na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré 
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 9a ods.8 písm. e) zákona SNR              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/      schvaľuje 
          s 3/5 väčšinou všetkých poslancov   
  

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

 
predaj pozemku novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5321/8 o výmere  332 m², 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571 - 22/2018  zo 
dňa 08.03.2018 z parcely  reg. “C“ č. 5321/1 o výmere 5805 m², zastavaná 
plocha, vedenej na  LV č. 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko sa 
pod pozemkom nachádzajú vedenia inžinierskych sietí pre:  
 
spoločnosť EL – AG, s.r.o., IČO: 36520993, so sídlom Družstevná 2693/2, 945 
01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10319/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu, že  pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 
a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj 
iným osobám, 
 

2.   kúpnu cenu pozemku vo výške platnej BDÚ za 34,50 eur/m2, celkom               
11.454,- eur,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  

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 a zriadenie 
vecného bremena  platí kupujúci, 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
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zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena  zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1891/2018 
uznesenie 

 k žiadosti o prenájom pozemkov  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer prenájmu pozemkov, parc. reg. „C“ č. 5845 o výmere 2262 m2, ostatná 
plocha, parc. reg. „C“ č. 5850 o výmere 632 m², zastavaná plocha, parc. reg. „C“ č. 
5852 o výmere 185 m², zastavaná plocha, časť z parc. reg. „C“ č. 5853 o výmere 
8478 m², zastavaná plocha, časť z parc. reg. „C“ č. 5854 o výmere 7548 m², ostatná 
plocha a parc. reg. „C“ č. 5855 o výmere  6894 m², zastavaná plocha, vedených na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú, t.j. 10 rokov, pre Bastion Comorra n.o., 
IČO: 51 332 809, so sídlom Eötvösova ul. 2379/45, 945 01 Komárno bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1858/2018 zo dňa 10. a 16. 
mája 2018, zverejnený dňa 23. mája 2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

   
B/ schvaľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
prenájom pozemkov, parc. reg. „C“ č. 5845 o výmere 2262 m2, ostatná plocha, 
parc. reg. „C“ č. 5850 o výmere 632 m², zastavaná plocha, parc. reg. „C“ č. 5852 
o výmere  185 m², zastavaná plocha, časť z parc. reg. „C“ č. 5853 o výmere 8478 
m², zastavaná plocha, časť z parc. reg. „C“ č. 5854 o výmere 7548 m², ostatná 
plocha a parc. reg. „C“ č. 5855 o výmere  6894 m², zastavaná plocha, vedených 
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, na dobu určitú, t.j. 10 rokov pre: 
 
Bastion Comorra n.o., IČO: 51 332 809, so sídlom Eötvösova ul. 2379/45, 945 
01 Komárno ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ má 
snahu o navrátenie podoby Bašty II. do takého stavu, k akému bola pôvodne 
určená, o udržiavanie čistoty a sprístupnenie občanom mesta po odstránení 
nebezpečných odpadov a drevín. Z časti pevnostného systému už odstránili 
náletové dreviny a množstvo odpadu na vlastné náklady,  

2. nájomné vo výške 1,- eur/rok, za nasledovnej podmienky: 
 
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu       

zmluvy o nájme, 
 

C/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

       Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1892/2018 
uznesenie 

 K predaju pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 7201/1 o výmere 28 m2 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-33/2018 z parc. reg. 
„E“ č. 2782/1 o výmere 712 m2, zastavaná plocha vedenej na LV č. 11737 v  k.ú. 
Komárno, pre G. G., rodenú Cz., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1779/2018 zo dňa 22. marca 
2018, zverejnený dňa 04. apríla 2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,    

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
 predaj pozemku diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 7201/1 o výmere 28 m2 

ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-33/2018 z parc. 
reg. „E“ č. 2782/1 o výmere 712 m2, zastavaná plocha vedenej na LV č. 11737 
v k.ú. Komárno pre:  

 
 G. G., rodenú Cz., s trvalým  pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka je vlastníčkou prilahlého pozemku, 
na ktorom by chcela vybudovať parkoviská pre novostavbu polyfunkčného domu, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 100% z BDÚ, t.j. 54,40 eur/m2,                          

celkom  1.523,20 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, 

 
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 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1893/2018 
uznesenie 

 k prenájmu nebytových priestorov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. č. 1142 
na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, na prvom nadzemnom podlaží – ľavé krídlo s podlahovou plochou 155,87 
m², t.j. zrekonštruovaných kancelárií na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom zložení: 1.01 
predsieň – 14,35 m², 1.02 kancelária – 30,29 m², 1.03 kancelária – 80,83 m², 1.05 
kancelária – 18275 m², spoločné priestory : 1.04 chodba – 8 m², 1.06 chodba – 4,15 
m², pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, 
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1783/2018 zo 
dňa 22. marca 2018, zverejnený dňa 04. apríla 2018 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,    

 
B/     schvaľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. č. 1142 na 
ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, na prvom nadzemnom podlaží – ľavé krídlo s podlahovou plochou 
155,87 m², t.j. zrekonštruovaných kancelárií na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom zložení : 1.01 
predsieň – 14,35 m², 1.02 kancelária – 30,29 m², 1.03 kancelária – 80,83 m², 
1.05 kancelária – 18275 m², spoločné priestory: 1.04 chodba – 8 m², 1.06 chodba 
– 4,15 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu neurčitú, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou pre: 

 
    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, 

z dôvodu potreby rozšírenia pracoviska ÚPSVaR v meste Komárno nakoľko 
ÚPSVaR v súčasnosti užíva väčšinu nebytových priestorov v predmete prenájmu 
pre kancelárske účely, 

 
2. nájomné vo výške  24,- eur/m²/rok, celkom 3.740,- eur/rok, 
 
      za nasledovných podmienok: 
 

- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe, 
  

- viazanosť  návrhu  zmluvy  o  nájme  je 30 dní odo dňa doručenia návrhu     
      zmluvy o nájme, 
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C/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 
 

       Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1894/2018 
uznesenie 

 k žiadosti o výpožičke časti pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

                   uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca. 160 m2 z parcely 
registra „E“ č. 1693 o výmere 551 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 11737 v k. ú. 
Komárno, za účelom užívania predmetného pozemku počas rekonštrukcie pavilónu 
„I“ interného oddelenia pre: 

 
Nemocnica Komárno, s.r.o., Mederčská 39, 945 05  Komárno, IČO: 50 828 371, t.j. 
na dobu určitú, od 22. júna 2018 do 31.12.2018,  

 
za nasledovných podmienok:  
 
-    žiadateľ po skončení výpožičky pozemok uvedie do pôvodného stavu, 
 
-  viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od 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: ihneď po podpísaní uznesenia primátorom mesta Komárno  

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1895/2018 
uznesenie 

 K navýšeniu účelového kapitálového príspevku pre Mestské kultúrne stredisko   
príspevková organizácia, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994,  

na realizáciu projektu č. MK-4214/2017/1.6   
a k zmene Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     berie na vedomie 
 

žiadosť Mestského kultúrneho strediska, príspevková organizácia zo dňa 22.5.2018 
o navýšenie účelového kapitálového finančného príspevku o 10.000,- eur, t.j. na 
30.000,- eur na spolufinancovanie projektu č. MK-4214/2017/1.6 „Rekonštrukcia 
krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. Etapa, časť C“  
v Pevnosti v Komárne, 

 
B/      schvaľuje 

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

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 - Investičný fond  

o sumu 10.000,- eur, 
 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 08, položka 700 – Príspevok 

pre Mestské kultúrne stredisko na  „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej 
budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. Etapa, časť C“ v Pevnosti v Komárne 
o sumu 10.000,- eur, 

 
C/        schvaľuje 
 

1. poskytnutie účelového kapitálového finančného príspevku vo výške 10.000,- eur  
       pre Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia, Hradná 1, 945 01                     

Komárno, IČO: 00059994,  na  spolufinancovanie projektu č. MK-4214/2017/1.6  
       „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej  budovy v Novej pevnosti v Komárne  
       – II. Etapa, časť C“ v Pevnosti v Komárne,  
 
2. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, príspevková organizácia,       

Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994 na rok 2018 – zvýšenie príjmov –       
Kapitálový finančný príspevok vo výške 10 000 eur na realizáciu projektu č. MK - 

      4214/2017/1.6 „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej       
pevnosti v Komárne – II. Etapa, časť C“ v Pevnosti v Komárne,        

   
D/  žiada 

1. Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

       premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/1, B/2 tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, 
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2. Annu Vargovú, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska  
 

       premietnuť zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, príspevková 
organizácia v zmysle bodu C/1, C/2 tohto uznesenia do rozpočtu  príspevkovej 
organizácie na rok 2018. 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1896/2018 
uznesenie 

 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, povolené prekročenie 
bežných príjmových a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 

 
1. zvýšenie bežných príjmov, položka 292 006 – príjem z poistného plnenia  

o sumu 1.919,00 eur, 
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, odd. 05., program 5.4, položka 635 – oprava 
plechovej strešnej krytiny na Veliteľskej budove Novej pevnosti vo výške 
1.919,00 eur, 

 
B/     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1897/2018 
uznesenie 

 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      konštatuje, že 
 

uznesením č. 1691/2018 zo dňa 08.02.2018 Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
schválilo vstup do projektu Cezhraničný turistický park (CULTPLAY) spôsobom 
zmeny partnera projektu B2 Pons Danubii na Mesto Komárno, 

 

B/      berie na vedomie 

uzavretie Dohody o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo 
dňa 25.10.2016 medzi Európskym zoskupením územnej spolupráce Pons Danubii 
s ručením obmedzeným – ako Objednávateľom – Postupcom, Mestom Komárno – 
ako Objednávateľom - Postupníkom a spoločnosťou ŠTUDIO – 21 plus s.r.o., 
Bratislava ako Zhotoviteľom zo dňa 18.05.2018, predmetom ktorej je postúpenie 
všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Objednávateľa – 
Postupcu na Objednávateľa – Postupníka vrátane licencie na dielo Projektová 
dokumentácia na stavbu „Multifunkčné detské ihrisko“ 

 
C/      schvaľuje, že 
 

po vrátení sumy 18.006,- eur mestu Komárno spoločnosťou Európske zoskupenie 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným bude zvýšený Rezervný 
fond o 18.006,- eur (ku 31.12.2018),  

                   
D/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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 1898/2018 
uznesenie 

 k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

Sponzorský dar  Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 3.000,- eur na realizáciu 
projektu „Revitalizácia medziblokového priestoru pri ulici Pávej v Komárne“, 
 

B/ schvaľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 na strane 
kapitálových príjmov, položka 320 – Granty o finančné prostriedky vo výške 
3.000,- eur a na strane kapitálových výdavkov program 8.3., položka 700 - 
„Revitalizácia medziblokového priestoru pri ulici Pávia v Komárne“,  
 

2. spoluúčasť Mesta Komárno na realizáciu projektu „Revitalizácia medziblokového 
priestoru pri ulici Pávia v Komárne“ vo výške 7.248,55 eur z programu 8.7.2. 
Obnova mikroregiónu – bežné výdavky, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
premietnuť zmeny v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2018. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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 1899/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o stave vymáhania nedoplatkov  
za predchádzajúce roky k 30.04.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
informatívnu správu Mesta Komárno o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce 
roky k 30.04.2018. 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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 1900/2018 
uznesenie 

 k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach  
schválených primátorom mesta Komárno v roku 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 1 až 6/2018, 14 až 23/2018, a 34 až 35/2018 schválené primátorom 
mesta Komárno v roku 2018 za obdobie január až máj 2018. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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 1901/2018 
uznesenie 

 k zmene Programového rozpočtu na rok 2018 (Mestská polícia) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
nasledovne: 

 
- zníženie bežných výdavkov, program 3.1 - Mestská polícia, položka 642 - 

Transfery o sumu 3.000,- eur, 
  

- zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. - Rozvoj mesta, položka 713 - 
Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení  o sumu 3.000,- eur na zakúpenie 
služobných zbraní, 

 
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. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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 1902/2018 
uznesenie 

 k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /   schvaľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 14/26 v Komárne pre Z. 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 Komárno 
 

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 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1903/2018 
uznesenie 

 k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /      schvaľuje 
 

prideliť 2 - izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/16 v Komárne pre M. Cs., 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 Komárno 
 
           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 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 

 
 
 
 



UZNESENIA ZO 42. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. JÚNA 2018 

 

                                      42 Uznesenia podpísané zástupcom primátora dňa 27.06.2018 
 

 

 1904/2018 
uznesenie 

 k návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby  
do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
1. počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné obdobie 2018-2022        

v počte 25, 
 
2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Komárno 

v roku 2018 v počte 3 a počet poslancov v nich nasledovne:  
 

Číslo volebného obvodu Počet poslancov 
1 1 
2 12 
3 12 

 

Zoznam adries podľa jednotlivých volebných obvodov a volebných okrskov tvorí prílohu 
uznesenia. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1905/2018 
uznesenie 

 k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
určuje 
 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Komárno – plný úväzok na 
celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.  
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1906/2018 
uznesenie 

 k protestu prokurátora Pd 180/17/4401-5 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno 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 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/    berie na vedomie 
 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 180/17/4401-5 zo dňa 
10.04.2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno 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, 

 
B/    vyhovuje  
 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 180/17/4401-5 zo dňa 
10.04.2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno 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 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1907/2018 
uznesenie 

 k návrhu počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  
mesta Komárno v školskom roku 2018/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
návrhy počtu tried a detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
v školskom roku 2018/2019 nasledovne: 
 

Materská škola Počet tried Plánovaný 
počet detí 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48 6 126 
MŠ Eötvösova ul. 64 6 126 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20 2 28 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská 4 2 22 
MŠ Kapitánova ul. 29 3 57 
MŠ Ul. Komáromi Kacza 33 2 42 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. K. Kacza 39 2 42 
MŠ Lodná ul. 1 6 126 
MŠ Mederčská ul. 38 2 42 
MŠ Ul. mieru 16 4 84 
MŠ Dlhá ul. 1, Nová Stráž 1 21 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Nová Stráž 1 21 
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vodná ul. 29 4 84 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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 1908/2018 
uznesenie 

 k návrhu počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na školský rok 2018/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
počty prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2018/2019 nasledovne: 
 

Základná škola 
Plánovaný 
počet tried 

prvého ročníka 

Počet 
prijímaných 
žiakov do 

prvých 
ročníkov 

Plánovaný 
počet tried 

nultého ročníka 
Počet žiakov 

v nultom 
ročníku 

J. A. Komenského 2 44 0 0 
Rozmarínová ul. 1 2 40 0 0 
Ul. pohraničná 9 2 31 0 0 
Móra Jókaiho 3 66 0 0 
Eötvösova ul. 39 2 51 0 0 
Ul. práce 24 3 65 1 12 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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 1909/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno  
na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych 

hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 mesta 
Komárno pre: 
 
EGY JOBB KOMÁROMÉRT POLGÁRI TÁRSULÁS - Občianske združenie za 
lepšie Komárno, Szinnyeiho 18, 945 01 Komárno, IČO: 42205417 vo výške 2.000,- 
eur na realizovanie projektu „ERZSÉBET HÍD FESZTIVÁL“, 
 

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 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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 1910/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 mesta 
Komárno pre: 
 
Podunajská vínna cesta, Občianske združenie, Ul. práce 6, 945 01 Komárno, IČO: 
42209846 vo výške 700,- eur 11/2015 na realizovanie projektu: „Danube Wine 
Challenge 2018“, 
 

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 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1911/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 mesta 
Komárno pre: 
 
NatMed s.r.o., Okružná cesta 176/9, 945 01 Komárno, IČO: 46923861,vo výške 
2.000,- eur na realizovanie projektu „Komárňanské leto – Komáromi nyár 2018“, 
 

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 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1912/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 mesta 
Komárno pre: 
 
Občianske združenie Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno, IČO: 42210984 
vo výške 1.160,- eur na realizovanie projektu „Lehárov gastro – pivný a hudobný 
festival a 6. Lehárovo leto“, 
 

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 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1913/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 mesta 
Komárno pre: 
 
OZ T(e).ü(gyed).KÖR Polgári Társulás, Mederčská 21/7 945 01 Komárno, IČO: 
420 498 06 vo výške 2.000- eur na realizáciu projektu: „Preplávanie Dunaja – Duna 
átuszás“, 
 

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 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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1914/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB Železničná 679  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2 
ods. 5 bodu a1) a a3) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne; 
zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev – podpora pri údržbe 
verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie 
predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia) VZN č.12/2015 v znení VZN č. 
28/2015 a č.11/2017 pre: 
 
Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB Železničná 679 v Komárne v sume 1.000,- 
eur za účelom za účelom obnovy sídliskovej zelene, zníženia prašnosti a pre 
každodenný relax obyvateľov výsadbou živého plotu z vtáčieho zobu, vysypaním 
mulčovacej kôri a osadením záhradných obrubníkov pod názvom projektu 
„Revitalizácia sídliskovej zelene okolo bytového domu so s. č. 679 
a humanizácia – II. etapa“, 
 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

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

 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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 1915/2018 
uznesenie 

 k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Human Health Institute n.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2 
ods. 5 bodu a5) (podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia 
a zdravia obyvateľov) VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 pre: 
 
Human Health Institute n.o. v sume 1.000,- eur za účelom nákupu stanu pre 
prezentácie na verejnoprospešné podujatia pod názvom projektu „Detský festival 
zdravia – Srdcom pre životné prostredie“, 
 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/  tohto uznesenia.   

 
 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
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  1916/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2 
ods. 5 bodu a1) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne) VZN č. 
12/2015 v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 pre: 
 
Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne v sume 
1.000,- eur za účelom skrášlenia a obnovy zelene školského dvora a záhrady 
materskej školy vysadením tují, ozdobných kríkov a listnatých stromov pod názvom 
projektu „Zeleň pre našich škôlkarov – 2. etapa“,  

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/  tohto uznesenia.   

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA ZO 42. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 21. JÚNA 2018 

 

                                      55 Uznesenia podpísané zástupcom primátora dňa 27.06.2018 
 

 

1917/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Cirkevnú spojenú školu MARIANUM 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2 
ods. 5 bodu a1) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne) VZN č. 
12/2015 v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 pre: 
 
Cirkevnú spojenú školu MARIANUM v Komárne v sume 910,- eur za účelom 
skvalitňovania životného prostredia v školskom dvore zasadením listnatých stromov 
a okrasných krov pod názvom projektu „TU ŽIJEM, TU SOM RÁD“,  

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/  tohto uznesenia.   

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1918/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  
a č. 11/2017 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Rozmarínová ul. 1 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2 
ods. 5 bodu a1) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne) VZN č. 
12/2015 v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 pre Rodičovské združenie pri Základnej 
škole Rozmarínová ul. 1 v Komárne v sume 455,- eur za účelom vybudovania tunelov 
z vŕbového prútia pod názvom projektu „Landart z vŕbového prútia“, 
 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 
v zmysle bodu A/  tohto uznesenia.   

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1919/2018 
uznesenie 

ku Koncepcii autobusovej dopravy na území mesta Komárno  
a jej návrhy na ďalší rozvoj 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/       schvaľuje  
 

1. Koncepciu autobusovej dopravy na území mesta Komárno (tvorí prílohu                    
uznesenia), 

2. zavedenie novej linky č. 4 s účinnosťou od 01.01.2019 (cestovný poriadok tvorí 
prílohu uznesenia), 

3.  Tarifu – cenu cestovných lístkov s účinnosťou od 01.01.2019 (tvorí prílohu       
uznesenia), 

4.   aktualizáciu názvov jednotlivých zastávok MAD (tvorí prílohu uznesenia), 
 
B/        ukladá 
 Ing. László Stubendekovi, primátorovi mesta Komárno 
 
 postupovať pri ďalšom riešení mestskej autobusovej dopravy podľa bodu A/ uznesenia.  

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
na základe písomného poverenia 
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1920/2018 
uznesenie 

k prerušeniu 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 19.54 hod.,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 28. 
júna 2018 (štvrtok) so začiatkom o 15.00 hod..   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek, primátor mesta 
v zastúpení Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 

na základe písomného poverenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


