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197/2019 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 6. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 

-  Mgr. Ildikó Bauer, 
-  JUDr. Margit Keszegh. 
 

 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 6. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 23. APRÍLA 2019 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 24. apríla  2019 

 

2

198/2019 
uznesenie 

k návrhu programu 6. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 6. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 
23. apríla 2019 v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie  
2. Interpelácie a otázky  
3. Správa o plnení uznesení 
4. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.  
5. Informácia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. a 

schválenie zvýšenia úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru - A KOMVaK 
6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu 
7. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno v 

roku 2019 
8. Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy  
9. Podunajské múzeum v Komárne – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
10. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 
11. Informácia o pozastavení výkonu uznesení a nový návrh na riešenie prenájmu 

poľnohospodárskych pozemkov 
12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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199/2019 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
ruší  
 
uznesenie č. 1553/2017 k žiadosti o predaj pozemku. 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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200/2019 
uznesenie 

k zmene uznesenia č. 187/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 14. marca 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
mení  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 187/2019 z 5. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 14. marca 2019 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. schvaľuje  
 

1. poskytnutie dotácie zo schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 
2019, program 5.1 – Šport, kultúra, média, pamiatky, oddiel 08.1.0, položka 642001 Na 
opravu telocviční, kód zdroja 41 pre:  

 
a) TJ DYNAMO Nová Stráž, Hlavná, 945 04 Komárno, IČO: 31872701, 

-    zateplenie telocvične, výmena okien, obnova kúrenia telocvične v sume 25.000,- 
eur s DPH, 

 
b) Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno, Hradná ulica č.22, 94501 Komárno, IČO: 

36108090,  
-  oprava strechy telocvične v sume 5 000,- eur s DPH, 

 
2. revitalizáciu futbalového ihriska na Alžbetinom ostrove v Komárne o výmere  12.233 

m2, parcela č. 3325, trvalý trávnatý porast, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno 
v sume 10 000,- eur s DPH 
• presun z rozpočtovanej ekonomickej položky, 642  – dotácia na opravu telocviční na 

ekonomickú položku  635 – opravy a údržba nasledovne: 
- 642 001  Dotácia na opravu telocviční:              - 10 000,- eur, 
- 635 006  Revitalizácia futbalového ihriska:        + 10 000,- eur, 

 
3. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, zníženie na strane 

bežných výdavkov programu 5.1 – Šport, kultúra, média, pamiatky, oddiel 08.1.0, 
položka 642001 – Na opravu telocviční, kód zdroja 41 o 149 880,- eur a navýšenie 
rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 na 
strane bežných výdavkov o sumu 149 880,- eur na športové zariadenia v majetku 
mesta nasledovne:  

 
a) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,  Komárno  

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
-  oprava podlahy vo veľkej a malej  telocvični v sume 25 440,- eur s DPH, 

 
b) Základná škola J.A. Komenského, Komárno 

-  výmena okien na veľkej telocvični v sume 24 000,- eur s DPH, 
   

c) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2,        
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
-  oprava krytov stien v telocvični v sume 30 000,- eur s DPH, 
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d) Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 

-  výmena okien na veľkej telocvični v sume 30 000,- eur s DPH, 
             

e) Základná škola s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
- oprava podlahy a rozšírenie vybavenosti v malej telocvični v sume 25 440,- eur 

s DPH, 
 

f) Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
-  oprava soc.miestností – výmena výplní otvorov v šatniach a v telocvični v sume 

15 000,- eur s DPH, 
 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov zmlúv o poskytnutí účelovej finančnej 
dotácie v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia a následne poukázať schválené 
finančné dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna – Program 5.1 – 
Šport, kultúra, média, pamiatky, oddiel 08.1.0, položka 642001 – Na opravu 
telocviční, kód zdroja 41,  
 

2. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/2, 3 tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2019 a do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019, 
 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia“ 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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201/2019 
uznesenie 

k zmenu uznesenia č. 81/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Komárne, konaného dňa 31.1. 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 81/2019 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 31. januára 2019 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. schvaľuje 

 
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
 

- zámer prenájmu nebytových priestorov v dome Zichyho paláca so súp. č. 1044 na    
parc. registra „C“ č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno: 

- expozičné a výstavné priestory na poschodí s podlahovou plochou 510 m2, 
- pracovné priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 250 m2, 
- depozitárne priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 86 m2, 
- ostatné priestory, a to hygienické zariadenia, schodištia, chodby s podlahovou 

plochou 544 m²,  
 

spolu o výmere: 1390 m², na dobu určitú 5 rokov, s  3 mesačnou výpovednou 
lehotou, s účinnosťou od 1.1.2020, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre 
Podunajské múzeum v Komárne, IČO: 36 102 881, so sídlom Palatínova ul. 13, 945 01 
Komárno, nakoľko priestory boli rekonštruované z finančných prostriedkov múzea a 
v priestoroch sa nachádzajú expozičné, výstavné, depozitárne a pracovné priestory 
múzea,  

 
2. nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, celkom 55.600,- eur/rok 

za nasledovných podmienok: 
 
- príjmy z nájomného mesto Komárno použije na opravu resp. rekonštrukciu hlavne 

strechy a fasády budovy, v ktorej sa nachádzajú prenajaté priestory,  
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
B. žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.“ 

 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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202/2019 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
ruší 
 
uznesenie č. 129/2019 k prenájmu nebytových priestorov. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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203/2019 
uznesenie 

k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 31.03.2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
berie na vedomie  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
31.03.2019. 
 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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204/2019 
uznesenie 

k personálnym zmenám v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A. berie na vedomie 
 

oznámenie Mgr. Györgya Battu, konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. zo 
dňa 04.04.2019 o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,    

   
B. schvaľuje 
 

1. návrh na vymenovanie Petra Czékusa za konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, 
spol. s r.o. odo dňa účinnosti vzdania sa funkcie konateľa Mgr. Györgya Battu 
v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

2. vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA, spol. s r.o. v zmysle Prílohy č. 1 tohto uznesenia, 

 
C. schvaľuje 
  

výberovú komisiu pre výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti 
COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno v nasledovnom zložení: 
 
1. Mgr. Tímea Szénássy - predseda 
2. Mgr. Ildikó Bauer - člen  
3. Mgr. Ondrej Gajdáč - člen 
4. JUDr. Tamás Varga - člen 
5. Dávid Kovács - člen 
6. MUDr. Zsolt Sebő - člen 
7. JUDr. Lívia Škrivaneková - člen 

 
D. žiada 
           Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta Komárno 
 

1. vykonať všetky potrebné úkony na realizáciu zmeny konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA, spol. s r.o. v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

2. zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na 
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači 
a vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania, 

3. o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto 
uznesenia. 

 
                                                           Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia. 
 

4.    predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu v Komárne. 
 

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom 
                                                                ukončení výberového konania. 

 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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205/2019 
uznesenie 

k informácii spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E. B. 
Lukáča 25, Komárno, IČO 36 537 870 a schválenie zvýšenia úverového rámca pre 

čerpanie kontokorentného úveru 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
A. berie na vedomie 
 

1. oznámenie o výsledku daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby vykonanej 
za zdaňovacie obdobie roka 2011 v obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárno, a.s., 

2. výšku nedoplatku na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 
2011 a povinnosť úhrady nedoplatku vo výške 158 163,35 eur obchodnou 
spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., 

3. povinnosť zaplatenia sankcie – úroku z omeškania z dlžnej sumy rozdielu dane na 
dani z príjmov právnických osôb vo výške 77 608,37 eur obchodnou spoločnosťou 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., 

4. žiadosť obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 
a.s. o zvýšenie úverového rámca kontokorentného úveru poskytnutého Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. zo sumy 350 000,- eur na sumu 500 000,- eur, 
 

B. schvaľuje 
 

1. postup predstavenstva obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárno, a.s. pri zaplatení nedoplatku na dani z príjmov právnických osôb za 
zdaňovacie obdobie roka 2011, 

2. zaplatenie úrokov z omeškania z dlžnej sumy rozdielu dane na dani z príjmov 
právnických osôb vo výške 77 608,37 eur obchodnou spoločnosťou KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., 

3. zvýšenie úverového rámca kontokorentného úveru poskytnutého Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. a súhlasí s jeho zvýšením zo sumy 350 000,- eur na sumu 
500 000,- eur,  

  
C. žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
vykonať všetky potrebné úkony spojené so schválením zvýšenia úverového rámca 
pre čerpanie kontokorentného úveru v súlade s  bodom B/ 3 tohto uznesenia,  

 
2. Mgr. Patrika Rumana, predsedu predstavenstva KOMVaK – Vodárne 

a kanalizácie mesta Komárno, a.s.  
 

     vykonať všetky potrebné úkony spojené s uzavretím dodatku k zmluve o poskytnutí 
kontokorentného úveru v súlade s bodom B/3 tohto uznesenia. 

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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206/2019 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Centrum 
voľného času“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. berie na vedomie 
 

predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zvyšovanie 
energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času“, 

 
B. súhlasí  

 
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 10 405,- eur ( 5% z celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlené na celé 
eur nahor ). Celkové oprávnené výdavky projektu: 208 071,52 eur, 

 
C. schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 
 
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 700 – neurčená 

investícia z predaja pozemku pri komíne o sumu 10 405,- eur, 
2.  zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 09, položka 700 – výdavky na 

spoluúčasť projektu s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - 
Centrum voľného času“ o sumu 10 405,- eur, 

 
D. žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
  

1. postupovať v zmysle bodu C/ tohto uznesenia. 
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu mesta Komárno na rok 2019. 
 

 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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207/2019 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy 
Komárno“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia 
budovy Základnej umeleckej školy Komárno“ 

 
B/ súhlasí  
 

so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 10 331,- eur ( 5% z celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlené na celé 
eur nahor ). Celkové oprávnené výdavky projektu: 206 608,87 eur, 

 
C/     schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 
 
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06,  položka 700 – neurčená  

investícia z predaja pozemku pri komíne  o sumu 10 331,- eur, 
2. zvýšenie  rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na strane kapitálových 

výdavkov, vo výške 10 331,- eur na spoluúčasť projektu s názvom „Rekonštrukcia 
budovy Základnej umeleckej školy Komárno“ , 

 
D/ žiada 
 1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
 a) postupovať v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 

b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, 

 
2. Františka Petra Dis.art, riaditeľa Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. 

12 
 

premietnuť zmenu do rozpočtu  Základnej umeleckej školy na rok 2019 v zmysle 
bodu C/2 tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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208/2019 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS“ 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. berie na vedomie 
 

predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MSKS“, 

 
B. súhlasí  
 

so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 6 692,-  eur ( 5% z celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlené na celé 
eur nahor ). Celkové oprávnené výdavky projektu: 133 819,68 eur, 

 
C. schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 
 
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06,  položka 700 – neurčená  

investícia z predaja pozemku pri komíne  o sumu 6 692,- eur, 
2.  zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 08, položka 720 – príspevok 

pre MsKS na výdavky na spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MSKS“ o sumu 6 692,- eur, 

3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 
2019,  zvýšenie príjmov o účelový kapitálový finančný príspevok vo výške 6 692 
eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 6 692,- eur na spoluúčasť 
financovania projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy, 

 
D. žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
 a) postupovať v zmysle bodu C/ tohto uznesenia. 

b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, 

 
2. Annu Vargovú, riaditeľku príspevkovej organizácie Mestské kultúrne   

stredisko Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na 
rok 2019 v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia. 

 
 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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209/2019 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Zariadenia pre 
seniorov v Komárne“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. berie na vedomie 

 
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Zariadenia pre seniorov v Komárne“, 

 
B. súhlasí 
 

so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 9 987,82 eur ( min. 5% z celkových oprávnených výdavkov). Celkové 
oprávnené výdavky projektu: 199 744,82 eur, 

 
C. schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2019, presun rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
nasledovne: 
 
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 08,  položka 700 – neurčená 

investícia z predaja pozemku pri komíne  o sumu 9 987,82 eur, 
2. zvýšenie  rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Komárne na strane kapitálových 

výdavkov, vo výške 9 987,82 eur na spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Zariadenia pre seniorov v Komárne“, 

 
D. žiada 
 1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
 a)  postupovať v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 

b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, 

 
2. Mgr. Hedvigu Polgárová, riaditeľku Zariadenia pre seniorov v Komárne 

premietnuť zmenu do rozpočtu  Zariadenia pre seniorov na rok 2019 v zmysle bodu 
C/2 tohto uznesenia. 

 
        
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
 
 
 

 
 
 



UZNESENIA ZO 6. NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 23. APRÍLA 2019 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 24. apríla  2019 

 

15 

210/2019 
uznesenie 

k súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. schvaľuje 
 

Vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta 
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.1 v poradí: 
 
- Petőfiho (okolo budovy divadla), 
- Petőfiho (pri Vodárenskej veži), 
- Biskupa Királya (od Špitálskej pravú stranu 1. úsek), 
- Mieru (pred areálom školy), 
- E.B. Lukáča (od budovy KOMVaKu smerom k centru mesta), 
- Lehárova (strana Danubius- ukončenie), 
- Palatínovu (od pekárne po Meštiansku), 
- Vnútornú Okružnú (medzi Hlbokou a Rákócziho), 
- Nám. Kossutha (od Thalyho ulice smerom na Damjanichovu), 
- Palatínova (od mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne), 
- Dunajské nábrežie (Od Lehárovej po Elektrárenskú, strana mesto), 
- Pohraničná (na strane ZŠ), 
- Pohraničná (pred súdom), 
- Slnečná (Od Ul. práce po trstinovú), 
- Slnečná (od Trstinová -po 29.augusta), 
- Krížna (v MČ Nová Stráž), 

 
B. ruší  

 
uznesenie MZ č. 90/2019, 
  

C. žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
- zabezpečiť postupnú projektovú prípravu, 
- zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu.  

 
 

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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211/2019 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom na umiestnenie sezónnej terasy  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
SHORT, s.r.o., IČO: 51 152 819, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Trnava, Oddiel s.r.o., Vložka č. 40884/T 
Sídlo: Lesná 1889/8C, 946 32 Marcelová      
letná terasa: Pevnostný rad č.2, 945 01  Komárno 
Z p.č.: 2187  rozloha LT: 49,5 m2. 
        

 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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212/2019 
uznesenie 

       k žiadosti o užívanie nebytových priestorov v Zichyho paláci v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v dome Zichyho paláca so 
súp.č. 1044 na    parc. registra „C“ č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno: 
 

- expozičné a výstavné priestory na poschodí s podlahovou plochou 510 m2, 
- pracovné priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 250 m2, 
- depozitárne priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 86 m2, 
- ostatné priestory, a to hygienické zariadenia, schodištia, chodby s podlahovou 

plochou 544 m²,  spolu o výmere: 1390 m², 
 

pre Podunajské múzeum v Komárne, IČO: 36 102 881, so sídlom Palatínova ul. 13, 
945 01 Komárno, na dobu určitú od 1.5.2019 do 31.12.2019, za nasledovných 
podmienok:  
 

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

- prípadné opravy budovy vo výpožičke znáša vypožičiavateľ na vlastné náklady, 
 
B. žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
  

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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213/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
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: 
CINEBASE s.r.o., Hadovce 10, 945 01 Komárno, IČO:52008215 
vo výške 2 000,- eur na realizovanie projektu „Komárno 360˚- Virtuálna prehliadka 
Komárňanskej pevnosti pre verejnosť“, 

 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 

 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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214/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
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 o.z., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, IČO: 42209846 
vo výške 1 700,- eur na realizovanie projektu: „Danube Wine Challenge 2019 - 
medzinárodná súťaž v degustácii vín“, 

 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 

 
 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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215/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
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: 
Židovskú náboženskú obec v Komárne  Eötvösa ul. 15, 945 01 Komárno, IČO: 
34073400 vo výške 300,- eur na realizovanie projektu: „Európsky deň židovskej kultúry 
v Komárne“. 

 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 

        
 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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 216/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
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: 
Roland Vas, Vnútorná okružná 178/29, 945 01 Komárno, IČO: 4855384 vo výške 
2 000,- eur na realizovanie projektu: „Naše krásne Komárno – príprava videospotu na 
bezplatné použitie“ 

 
 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 
 

 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 20: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22 
ZA    :  6 
PROTI    :  1 
ZDRŽALO SA   : 15 
NEHLASOVALO   :  0 
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217/2019 
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: 
Arcadia n.o., Hviezdna ul.2347/14, 945 01 Komárno, IČO:51812436 vo výške 2 000,- 
eur na realizovanie projektu „Turistický sprievodca po Komárne“ za podmienku: 

 
- žiadateľ poskytne pre mesto Komárno 300 ks výtlačkov z publikácie bezodplatne do 

30dní po vydaní publikácie, 
 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 

 
 

 
        

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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218/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
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 2019 – Komáromi nyár 2019“. 

 
B. žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, 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. 

 
 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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219/2019 
uznesenie 

k návrhu na 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 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
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: 
Grafomats s.r.o., Eötvösa 2708/58, 945 01 Komárno, IČO: 47503424 na realizovanie 
projektu: „Komárňanská mobilná sauna – prvá slovenská mobilná sauna“. 

 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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220/2019 
uznesenie 

       k návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Komárne, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.  

 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
 
 
 

 


