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584/2012 
uznesenie 

k návrhu na overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 
- Mgr. György Batta, 
- PaedDr. Štefan Bende. 
 
 

 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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585/2012 
uznesenie 

k návrhu programu 19. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
program 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 29. marca 2012 
v nasledovnom znení: 
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie, otázky 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Protest prokurátora Pd 7/12-6 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 446/2011 zo 

dňa 8. decembra 2011 
5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie do 22. marca 2012 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
7. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
8. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu 
9. Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno 

a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj  
10. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
11. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach  
12. Upravené podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie autobusovej 

dopravy v meste Komárno na roky 2012 - 2016 
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  /2012, ktorým sa určí výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť  

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o poskytovaní 
finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o verejnom poriadku na 
území mesta 

17. Prerokovanie protestu prokurátora 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.  /2012 o podmienkach držania 
psov 

18. Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie dezinsekcie proti 
komárom v roku 2012 v meste Komárno 

19. Návrh na zrušenie „Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“ 

20. Zásady umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Komárno 
21. Rôzne  
22. Záver 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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586/2012 
uznesenie 

ku kontrole plnenia uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie 
        
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu  
20.03.2012. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek  
    primátor mesta          
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587/2012 
uznesenie 

ku kontrole plnenia uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
zrušuje 
 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne: 

1. uznesenie č. 2010/2010 – pri predložení novej žiadosti bude potrebné predložiť aj nové 
uzn.  

2. uznesenie č. 2012/2010 - pri predložení novej žiadosti bude potrebné predložiť aj nové 
uzn. 

3. uznesenie č. 1883/2010 – nahradené uznesením č. 2008/2010 
4. uznesenie č. 203/2011 – zrušené uznesením č. 251/2011 
5. uznesenie č. 205/2011 – zrušené uznesením č. 251/2011 
6. uznesenie č. 375/2011 – odporúčame uzn. zrušiť z dôvodu, že žiadateľka vo svojej 

žiadosti uviedla nepravdivé údaje týkajúce sa pridelenia bytu  
7. uznesenie č. 381/2011 – odporúčame uzn. zrušiť z dôvodu, že žiadateľ je vo výkone 

trestu 
8. uznesenie č. 383/2011 - odporúčame uzn. zrušiť z dôvodu, že žiadateľ je vo výkone 

trestu 
9. uznesenie č. 387/2011 - odporúčame uzn. zrušiť z dôvodu, že žiadateľ je vo výkone 

trestu 
10. uznesenie č. 429/2011 – nahradená s uzn. č. 428/2011 
11. uznesenie č. 480/2011 – nezáujem zo strany žiadateľa 
12. uznesenie č. 490/2011 – nezáujem zo strany žiadateľa 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta  
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588/2012 
uznesenie 

k protestu prokurátora č.  Pd 7/12-6 proti uzneseniu Mestského zastupite ľstva v Komárne 
č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  

protest prokurátora č. Pd. 7/12-6 zo dňa 20. marca 2012 proti uzneseniu Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011, 

 
B/ vyhovuje  

protestu prokurátora č. Pd 7/12-6 zo dňa 20. marca 2012 proti uzneseniu Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011, 

 
C/ zrušuje 
 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 446/2011 zo dňa 08. 12. 2011,  
 
D/ žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
predkladať štvrťročne písomnú informáciu o verejných obstarávaniach mesta na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva za uplynulý štvrťrok.   
 

Termín: štvrťročne 
 
 
 
 

MUDr. Antona Marek 
    primátor mesta  
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589/2012 
uznesenie  

k informatívnej správe o vykonaných kontrolách za o bdobie do 22. marca 2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
informatívnu správu o vykonaných kontrolách za obdobie do 22. marca 2012.  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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590/2012 
uznesenie  

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
  
zaradenie žiadosti o prenájom bytu  v DOU Ota Petríka, a manželky Kataríny Petríkovej, obaja 
trvalým pobytom Komárno, ani pridelenie bytu v DOU  s výnimkou mimo zoznamu, z dôvodu, že 
nespĺňajú kritériá § 3 ods. 2 písm. f) ani podmienky § 10 ods. 6 písm. e) VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno. 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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591/2012 
uznesenie 

k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiad ateľov o prenájom 
 mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
       aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2012  
       (zoznam tvorí prílohu uznesenia), 

 
B/ žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom mestského 
bytu na rok 2012 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta. 

 
Termín: do 15. apríla 2012 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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592/2012 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na 
sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní finančnej  dotácie z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
 

           ZO – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno,  so sídlom 945 01 
Komárno, Námestie Kossutha 3,  IČO 36098388, na autobusovú  prepravu účastníkov  
rekondično-zdravotného a rehabilitačného  pobytu do Nového  Smokovca na základe 
konkrétnej faktúry vo výške 600 eur, 
 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

 
o zabezpečenie poukázania  schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

     
            ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, so sídlom 945 01 

Komárno, Námestie Kossutha 3, IČO 36098388, na autobusovú  prepravu účastníkov  
rekondično-zdravotného a rehabilitačného  pobytu do Nového  Smokovca na základe 
konkrétnej faktúry vo výške 600 eur. 

 
                                                                                    Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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593/2012 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotnícke  účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní finančnej  dotácie 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

           
Regionálny   úrad    verejného  zdravotníctva   so  sídlom  945 01 Komárno, Mederčská 
ul. 39, IČO 17 335 655 na realizáciu  projektu „Zdravý životný štýl“  na  základe 
konkrétnych faktúr  v celkovej výške  150 eur, 

 
B/ žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
           

o zabezpečenie poukázania  schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
Regionálny   úrad    verejného  zdravotníctva   so  sídlom  945 01 Komárno, Mederčská 
ul. 39, IČO 17 335 655 na realizáciu  projektu „Zdravý životný štýl“  na  základe 
konkrétnych faktúr  v celkovej výške  150 eur. 

 
                                                                                  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
               primátor mesta 
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594/2012 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na 
sociálne a  zdravotnícke ú čely 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        schva ľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke 
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní finančnej  dotácie z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO  so  sídlom Záhradnícka ul. 16/8, 945 01   
Komárno, IČO 37858467, na podujatie „Celoslovenský zjazd SZTP, Deň telesne 
postihnutých a celoslovenské športové hry ŤP “ nákup cien na športové hry a tričiek pre 
komárňanských účastníkov celkom vo výške 450 eur, 
 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

 
o zabezpečenie poukázania  schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

            
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO  so  sídlom Záhradnícka ul. 16/8, 945 01   
Komárno, IČO 37858467, na podujatie „Celoslovenský zjazd SZTP, Deň telesne 
postihnutých a celoslovenské športové hry ŤP “ nákup cien na športové hry a tričiek pre 
komárňanských účastníkov celkom vo výške 450 eur. 

 
                                                                                    Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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595/2012 
uznesenie 

k zapoži čaniu čestného názvu pre Základnú školu Komenského ul. 3, Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ súhlasí 
 
 s podaním návrhu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zapožičanie 

čestného názvu 
 

„Základná škola J. A. Komenského“ 
 

 pre Základnú školu Komenského ul. 3, 945 01 Komárno, 
   
B/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

podať návrh čestného názvu v zmysle bodu A/ uznesenia. 
 

     Termín:  31. mája 2012 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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596/2012 
uznesenie 

k žiadosti o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej j edálne do siete  
škôl a školských zariadení 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
súhlasí   
 
so zaradením výdajnej školskej jedálne, ako súčasť Špeciálnej základnej školy  s vyučovacím 
jazykom maďarským, Košická ul. 8, Komárno do siete škôl a školských zariadení. 

 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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597/2012 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií a finan čných darov  
z účelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na kultúru  

a záujmovú umeleckú činnos ť 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne: 
1. Alžbeta Vicianová, Vodná 293/2, Komárno 

vo výške 800,00 eur na podporu programov v Detskom kútiku Žubrienka – Poronty 
Játszóház, 

2. Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno 
vo výške 200,00 eur na podporu podujatia „Rendhagyó történelmi órák napja“, 

3. Cornides István Társaság - Spolo čnos ť Istvána Cornidesa, Ul. bisk. Királya 30, 
Komárno 
vo výške 250,00 eur na umiestnenie pôvodného kríža na priečelie budovy školy,  

4. CSAVAR, Občianske združenie, Športová 406, Chotín 
vo výške 1 500 eur na podporu festivalu rozprávok „CSAVAR-GÓ Fest“, 

5. CSAVAR, Občianske združenie, Športová 406, Chotín 
vo výške 400,00 eur na sériu divadelných predstavení na komárňanských 
základných školách, 

6. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno 
vo výške 500,00 eur na podporu XXI. roč. festivalu „Harmonia Sacra Danubiana“, 

7. Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno 
vo výške 400,00 eur na podporu výstavnej činnosti Galérie CSEMADOK v Komárne, 

8. Ernest Kocsis, Komenského ul. 18/11, Komárno 
vo výške 400,00 eur na podporu jubilejnej výstavy z príležitosti 75. narodenín, 

9. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohrani čná ul. 10, Komárno 
vo výške 300,00 eur na projekt „Komárno v srdci Európy“, 

10. Hänsel Reštaurácie s.r.o, Valchovnícka 21, Komá rno 
vo výške 350,00 eur na projekt „Hudobné večery 2012 – LIVE JAZZ FOLK BLUES“, 

11. Jókaiho nadácia, Pet ıfiho 1, Komárno 
vo výške 2 500,00 eur na divadelný projekt „Nyári Szín-Feszt“, 

12. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združeni e - Jókai Közm ővelıdési és 
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 
vo výške 100,00 eur na prípravu webovej stránky združenia, 

13. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združeni e - Jókai Közm ővelıdési és 
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno 
vo výške 200,00 eur na spomienkové podujatie z príležitosti 110. výročia narodenia 
Gyulu Illésa, 

14. Základná škola s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Komárno – 
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola, Komárom 
vo výške 300,00 eur na podujatie "Kaszás Attila Versmondó fesztivál", 

15. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno 
vo výške 1 500,00 eur na podujatie 49. roč. Jókaiho dni, 

16. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno 
vo výške 600,00 eur na vznik novej produkcie divadelného súboru GIMISZ, 

17. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnye i József Könyvtár Komárom, 
Ul. Eötvösa 35, Komárno 
vo výške 100,00 eur na letný čitateľský tábor pre deti, 

18. Köles Vince, Jókaiho 30, Komárno 
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vo výške 200,00 eur na projekt „Pedagóg v dôchodku – amatérsky fotograf“, 
19. Komár ňanská plavebná spolo čnos ť s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 12, Komárno 

vo výške 2 000,00 eur na 4. ročník festivalu Aquafest Komárno, 
20. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno 

vo výške 600,00 eur na XV. Majstrovské kurzy komornej hudby,  
21. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno 

vo výške 200,00 eur na jubilejný koncert ženského komorného zboru KANTANTÍNA, 
22. Reformovaná kres ťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, 

Jókaiho 34, Komárno 
vo výške 100,00 eur na letný anglický mládežnícky tábor, 

23. Reformovaná kres ťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno, 
Jókaiho 34, Komárno 
vo výške 400,00 eur na letný detský tábor, 

24. Židovská náboženská obec v Komárne 
vo výške 500,00 eur na kultúrny program s názvom „Mi is itt vagyunk“, 

25. Klub priate ľov historických vozidiel Komárno, Priemyselná 11, K omárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie 15. zraz historických vozidiel v Komárne, 

26. KUCKÓ, Občianske združenie, Eötvösova 2513/47, Komárno 
vo výške 300,00 eur na projekt „Deň dobrodružstva“, 

27. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. 
biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tanny elvő Iskolaközpont, 
Király püspök u. 30, Komárom, 
vo výške 200,00 eur na podujatia v rámci 10. výročia založenia materskej školy 
spojenej školy MARIANUM, 

28. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 200,00 eur na výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl a študentov 
stredných škôl s tematikou "Komárno v roku 3000", 

29. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 100,00 eur na podujatie stavanie mája, 

30. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 100,00 eur na podujatie "Fašiangová slávnosť pre deti", 

31. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 700,00 eur na vznik novej produkcie a premiéru muzikálu Dramatického 
krúžku Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS v Komárne, 

32. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 300,00 eur na založenie filmového klubu, 

33. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám.  M. R. Štefánika 6, Komárno  
vo výške 30,00 eur na nákup vencov z príležitosti osláv Sv. Cyrila a Metóda, 

34. Nadácia Biskupa királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno  
vo výške 1000,00 eur na slávnostné podujatie divadelnej skupiny „GIMISZ“, 

35. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno 
vo výške 700,00 eur na podujatie „Dobré slovo – Jó Szó“,  

36. Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno 
vo výške 700,00 eur na výmenný program medzi Gymnáziom H. Selyeho Komárno 
a IESLaserna (Španielsko), 

37. Letné tane čné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie "XV. Ünnepváró karácsony elıtt", 

38. Letné tane čné divadlo, n.f., Hradná 1, Komárno 
vo výške 500,00 eur na podujatie "XIII. Ünnepváró húsvét elıtt", 

39. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak, Palatínov a 65/12, Komárno 
vo výške 300,00 eur na sériu filmových predstavení s ľudovo-umeleckou tematikou 
a tanečných domov, 

40. Občianske združenie Tri Potoky – Hárompatak, Palatínov a 65/12, Komárno 
vo výške 550,00 eur na sériu podujatí s názvom „Komáromi fonó – táncház a RÉV-
ben“, 

41. Občianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Ko márno - Nová Stráž 
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vo výške 1500,00 eur na medzinárodný amatérsky divadelný festival 
„Ekhósszekéren“, 

42. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komá rno 
vo výške 2 000,00 eur na podporu folklórneho festivalu FONOGRÁF, 

43. Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komá rno 
vo výške 500,00 eur na vydanie nového CD nosiča Évy Korpás, 

44. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno 
vo výške 600,00 eur na sériu tanečných domov, 

45. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno  
vo výške 250,00 eur na podujatie „Deň rodiny“, 

46. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno  
vo výške 400,00 eur na podporu činnosti tanečného súboru Kisködmön, 

47. Odysea Mysle, CV Č, Rozmarínová 2, Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie „Hrá, prázdniny – Vakációóó!“, 

48. Odysea Mysle, CV Č, Rozmarínová 2, Komárno 
vo výške 400,00 eur na letný pobytový tábor pre deti zo soc. nevýhodného 
prostredia, 

49. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Oblastne pedagogic ké centrum 
Komárno 
vo výške 500,00 eur na Komárňanské pedagogické dni, 

50. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvori e Európy 38, 
Komárno 
vo výške 300,00 eur na organizovanie tanečných domov, 

51. Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás, Nádvori e Európy 38, 
Komárno 
vo výške 200,00 eur na organizovanie hudobno-literárnych večerov, 

52. Občianske združenie Concoria Chorus, Hradná 1, Komárno  
vo výške 500,00 eur na koncert z príležitosti 130. výročia narodenia Zoltána 
Kodálya, 

53. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná  28, Komárno 
vo výške 2 000,00 eur na multikultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby KÚT,  

54. Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná  28, Komárno 
vo výške 400,00 eur na koncert vážnej hudby komárňanských umelcov,  

55. Občianske združenie Figur Polgári Társulás, Sústružníc ka 1375/10, Komárno 
vo výške 400,00 eur na organizáciu tanečných domov skupiny Figur Banda, 

56. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské ná br. 4, Komárno 
vo výške 900,00 eur na podporu výstavnej činnosti klubu v roku 2012, 

57. Občianske združenie - Fotoklub Helios, Malodunajské ná br. 4, Komárno 
vo výške 300,00 eur na podporu vydania publikácie „Profil komárňanskej fotografie“, 

58. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno 
vo výške 200,00 eur na podujatie "III. Lovagi kultúra napja", 

59. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno 
vo výške 400,00 eur na podujatie "VII. Révkomáromi Íjászverseny", 

60. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno 
vo výške 1000,00 eur na podporu usporiadania spomienkového podujatia 
z príležitosti Dňa Sv. Štefana, 

61. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno 
vo výške 270,00 eur na prípravu a postavenie sochy Gáspára Alapyho, 

62. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Kom árno 
vo výške 300,00 eur na vydanie sprievodcu stálych expozícií múzea, 

63. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Kom árno 
vo výške 200,00 eur na podporu súťaže detí a mládeže o Komárne s názvom „Nec 
Arte Nec Marte“, 

64. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komár no 
vo výške 200,00 eur na jubilejnú výstavu Alžbety Štefunko-Szabó, 

65. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komár no 
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vo výške 300,00 eur na podporu výstavnej činnosti galérie v roku 2012, 
66. PRO LIBRI, Eötvösova 38, Komárno 

vo výške 200,00 eur na podporu podujatia pre najlepších detských čitateľov Knižnice 
J. Szinnyeiho, 

67. Pro SUN de Selye János n.o., Bratislavská 2, Ko márno 
vo výške 800,00 eur na podporu podujatia „VIII. Komáromi Egyetemi Napok“, 

68. Protestanský ma ďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku, 
Elektrárenská 2, Komárno 
vo výške 400,00 eur na podporu 2. ročníka výtvarného tábora „Harmos Károly 
Képzımővészeti Alkotótábor“, 

69. Spevácky zbor ma ďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, 
Elektrárenská 2, Komárno 
vo výške 400,00 eur na medzinárodný zborový festival z príležitosti 20. výročia 
úmrtia Lajosa Vassa, 

70. Spolo čnos ť Atelier Társaság, Poto čná 28, Komárno 
vo výške 600,00 eur na vydanie sviatočného čísla umeleckého časopisu Atelier, 

71. Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépisko la, Petıfiho ul. 2, Komárno 
vo výške 500,00 eur na prípravu divadelného predstavenia „Cyrano spod veže“, 

72. Teátrum, Ob čianske združenie, Lipová 1, Komárno 
vo výške 500,00 eur na prípravu pamätníka zakladateľov MATESZ, 

73. Teátrum, Lipová 1, Komárno 
vo výške 600,00 eur na predstavenie pre študentov „A rebellis“, 

74. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno  
vo výške 2 000,00 eur na podporu 18. ročníka festivalu Borostyán, 

75. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno  
vo výške 500,00 eur na vydanie jubilejného albumu skupiny Borostyán, 

76. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagog ické 
centrum Komárno 
vo výške 400,00 eur na podujatie "VIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor", 

77. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Regionálne pedagog ické 
centrum Komárno 
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia jubilejného 20. ročníka Letnej univerzity, 

78. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, Záhradn ícka 16/8, Komárno 
vo výške 400,00 eur na kultúro-spoločenskú aktivitu telesne postihnutých osôb 
v roku 2012, 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 6/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov, 

 
B/  konštatuje, že 

neúplnú žiados ť podali žiadatelia 
 
1. Galéria V4, Občianske združenie, Nádvorie Európy 40, Belgický dom, Komárno 
2. Občianske združenie Free Film, Mesačná 10, Komárno 
3. Kassai škola jazdcov-lukostrelcov Sereghy Törzs, Nová Osada 4504, Komárno 
4. Slovenská bluesová spoločnosť, Michalská 10, Bratislava 
5. Občianske združenie Te Ügyed Kör Polgári Társulás, Komárno 
6. Občianske združenie RÉV - RÉV Polgári Társulás, Dôstojnícky pavilón, Komárno 

 
C/  žiada spresni ť  

opis a harmonogram podanej žiadosti žiadate ľov 
 
1. Občianske združenie za lepšie Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás,  

Szinnyeiho 18, Komárno 
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2. Galéria V4, Občianske združenie, Nádvorie Európy 40, Belgický dom, Komárno 
 

D/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

 
písomne vyzvať žiadateľov o poskytnutie finančnej dotácie: 
1. ktorí podali neúplnú žiadosť v zmysle bodu B/ uznesenia na doplnenie žiadosti 

v súlade s § 6 VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú 
činnosť v znení neskorších predpisov, 

2. o spresnenie opisu a harmonogramu podanej žiadosti v zmysle bodu C/ uznesenia  
 

E/ schva ľuje,  že 
 

podmienkou schválenia finančnej dotácie na rok 2012 je doplnenie žiadosti v zmysle 
bodu D/ tohto uznesenia najneskôr do 5  dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie 
žiadosti, 

 
F/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
         

 
2. zabezpečiť zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti v zmysle bodu  D/ tohto uznesenia. 

     
 Termín:  do 10 dní od schválenia uznesenia 

         
 

 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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598/2012 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií a finan čných darov  
z účelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na kultúru  

a záujmovú umeleckú činnos ť 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
neschva ľuje 
 
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno  

na Minifest v Hornej Zlatnej, 
2. Odysea Mysle, CV Č, Rozmarínová 2, Komárno 

na Fórum deti a mládeže „Poznaj sám seba a pridaj sa k nám“, 
3. Občianske združenie Álmodozók Polgári Társulás, Práce 25, Komárno 

na hudobno – divadelné predstavenie, 
4. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno 

na podujatie „Kard Rendje Wokshop“, 
5. Pro Arte Danubii, Vnútorná okružná 24/10, Komárn o 

na prírodno-vlastivedný a umelecký tábor v Jahodnej, 
6. Pro SUN de Selye János n.o., Bratislavská 2, Kom árno 

na podujatie „III. Komáromi Gazdásznapok“, 
7. Pro SUN de Selye János n.o., Bratislavská 2, Kom árno 

na podujatie „IV. Kari Napok a SJE Tanárképzı Karán“. 
8. TRINIX, s.r.o., Pivovarská 11, Hurbanovo 

na podujatie „Zlatý destilát Dunaja“ 2012. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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599/2012 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových klubov na 
rok 2012 z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z účelového 
fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a 
šport v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Box club Bašta Komárno 1 200,00   eur 
2. Box club Dunaj Rom Komárno 1 200,00   eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici Komárno 600,00   eur 
4. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 200,00   eur 
5. Futbalový klub FK Activ Komárno 500,00   eur 
6. Karate klub ABC Car Komárno 1 500,00   eur 
7. Plavecký oddiel Komko Komárno 3 000,00   eur 
8. Power klub Urban Komárno 450,00   eur 
9. Slovenská federácia Kempo Komárno 4 000,00   eur 
10. Steting, s.r.o., Komárno 900,00   eur 
11. Športový zápasnícky klub Komárno 800,00   eur 

12. Tolma baranta – tradicionálne maďarské bojové 
umenie, športový a kultúrny klub Komárno 1 000,00   eur 

13. Volejbalový klub Univerzity Selyeho Komárno 6 000,00   eur 
14. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 3 000,00   eur 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2  VZN č. 5/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov, 

   
E/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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600/2012 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na jednorazovú aktivitu športových kl ubov 
na rok 2012 z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta Komárno  

na telesnú kultúru a šport 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ schva ľuje 

poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2012 z 
rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných 
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení 
neskorších predpisov nasledovne: 

 
1. Karate klub ABC Car, Košická ul. 3/3, Komárno 

vo výške 150,00 eur na účasť na Slovenský pohár mládeže v roku 2012, 
2. Marta Deáková, Letná ul. 18/2, Komárno 

vo výške 300,00 eur na účasť na INBA World Championship v roku 2012, 
3. Futbalový klub FK Activ, Lodná ul. 8/2, Komárno 

vo výške 300,00 eur na usporiadanie medzinárodného turnaja v roku 2012, 
4. Slovenská federácia Kempo, Eötvösova ul. 45/1, K omárno, 

vo výške 1 400,00 eur na účasť na majstrovstvách sveta v Turecku, 
5. Športový zápasnícky klub, Komárno 

vo výške 300,00 eur na usporiadanie Veľkej ceny Komrárna v roku 2012, 
6. Tolma baranta – tradicionálne ma ďarské bojové umenie, športový a kultúrny 

klub, Hviezdna ul. 20, Komárno 
vo výške 300,00 eur na usporiadanie súťaže „2. Felföldi Íjász kupa“, 

7. Zápasnícky klub Spartacus, Hradná ul. 22, Komárn o 
vo výške 1 200,00 eur na usporiadanie 10. ročníka turnaja „Memoriál Kúr Gejzu 
2012“, 

8. Základná škola Komenského ul. 3, Komárno 
vo výške 800,00 eur na podujatie „Trojstretnutie družobných škôl V4“, 

 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2  VZN č. 5/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení neskorších predpisov, 

   
B/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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601/2012 
uznesenie  

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu mesta v roku 2012 pre 

 
Ilonu Oláh 

a 
Ing. Tibora Soósa, 

 
B/  žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

 
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  

 
Termín: 26. apríla 2012  

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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602/2012 
uznesenie 

k návrhu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na roky 2012-2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 454/2011 zo dňa 15. decembra 
2011 nasledovne: 
„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ schva ľuje 

1. Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2012, ako vyrovnaný rozpočet vo 
výške 18.082.961 Eur, 

2. Zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2012 podľa Prílohy č. 3a-ktorá 
je súčasťou tohto uznesenia, 

B/ berie na vedomie 
1. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, ako vyrovnaný rozpočet 

vo výške 18.300.644 Eur, 
2. návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2014, ako vyrovnaný rozpočet 

vo výške 18.300.644 Eur, 
C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

o viazanie bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2012, tak aby výdavky bežného rozpočtu k 30. 
septembru 2012 nepresiahli 68% okrem programu 5. Šport, kultúra, média, pamiatky; 
aktivita 5.1. Odbor školstva a kultúry – oddiel 08.1.0 položka 642001 Bežné transfery – 
športový fond a oddiel 08.2.0.9 položka 642001 Bežné transfery – kultúrny fond.“  

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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603/2012 
uznesenie 

k  projektu  „Zosúladenie územnoplánovacích dokumen tov a rozvojových programov 
miest Komárno a Komárom pre ich spolo čný a koordinovaný rozvoj“- časť „A“ –

Spolo čná stratégia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     konštatuje, že 

bol predložený  projekt  „Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových 
programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj“- časť „A“ –
Spoločná stratégia, ktorého implementácia je podporená z Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, a je financovaný 
z ERDF,  

 
B/     schva ľuje 

riešenie časti „A“ projektu : „Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových 
programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj“ - 
Spoločnej stratégie,      

 
C/     žiada primátora 
         zabezpečiť  použitie „Spoločnej stratégie“  ako  východiskového podkladu  pre      

spracovanie  časti  „B“   projektu : k spracovaniu Zmien a doplnkov územného plánu  
mesta Komárno,   a  následne  pre aktualizáciu  ÚPN. 

                                                   
Termín: priebežne 

 
   
 

 
MUDr. Anton Marek 

       primátor mesta 
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604/2012 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Zariadenia pre S eniorov Komárno  
za rok 2011  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno za rok 2011 nasledovne: 
 
príjmy     1.174.995,- eur, 
výdavky    1.174.995,- eur, 
 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný  
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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605/2012 
uznesenie 

         k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúr neho strediska Komárno  
za rok 2011  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Komárno 

za rok 2011 nasledovne: 
výnosy      380.524,03 eur, 
náklady      380.484,93 eur, 
hospodársky výsledok vo výške         + 39,10 eur, 

 
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 nasledovne: 
 

navýšenie rezervného fondu o 39,10 eur v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o   
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu uznesenia). 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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606/2012 
k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS 

za rok 2011  
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2011 

nasledovne: 
výnosy     995.682,- eur, 
náklady     995.111,- eur, 
hospodársky výsledok vo výške         568,- eur (po zdanení) 

 
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 nasledovne: 

 
- navýšenie rezervného fondu o 567,92 eur v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 

Z.z. o   rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke tvoria prílohu 
uznesenia). 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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607/2012 
uznesenie  

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő 

Alapiskola Komárom za rok 2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 

Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za 
rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 595.412 eur 
výdavky celkom : 595.412 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 68.414 eur 
výdavky celkom : 68.414 eur 

 
záväzky vo výške  : 0 eur 
pohľadávky vo výške : 0 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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608/2012 
uznesenie  

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Komenského ul. 3, Komárno za 
rok 2011 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno za rok 

2011 nasledovne 
príjmy celkom : 618.259 eur 
výdavky celkom : 618.259 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Komenského ul. 3, Komárno za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 83.874 eur 
výdavky celkom : 83.874 eur 

 
záväzky vo výške  :    24,06 eur 
pohľadávky vo výške :   0,00 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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609/2012 
uznesenie 

   k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai M ór Magyar Tanítási 

Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 551.008 eur 
výdavky celkom : 551.008 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2011 
nasledovne 
príjmy celkom : 79.904 eur 
výdavky celkom : 79.904 eur 

 
záväzky vo výške  :       928,11 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 

 
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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610/2012 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Ul. pohrani čná 9, Komárno 
 za rok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 

2011 nasledovne 
príjmy celkom : 238.421 eur 
výdavky celkom : 238.421 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 

pohraničná 9, Komárno za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 23.817 eur 
výdavky celkom : 23.817 eur 

 
záväzky vo výške  :      1.031,30 eur 
pohľadávky vo výške :   0,00 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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611/2012 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom za rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, 

Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za rok 
2011 nasledovne 
príjmy celkom : 764.999 eur 
výdavky celkom : 764.999 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 91.993 eur 
výdavky celkom : 91.993 eur 

 
záväzky vo výške  :      829,90 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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612/2012 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Rozmarínová ul. 1, Komárno  
za rok 2011 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 

2011 nasledovne 
príjmy celkom : 502.396 eur 
výdavky celkom : 502.396 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 61.058 eur 
výdavky celkom : 61.058 eur 

 
záväzky vo výške  :    1.023,67 eur 
pohľadávky vo výške : 0,00 eur 

 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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613/2012 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umelec kej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 20 11 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2011 nasledovne 
príjmy celkom : 500.286 eur 
výdavky celkom : 500.286 eur 
 
záväzky vo výške:  0 eur 
pohľadávky vo výške : 0 eur 
 
s tým, že hospodársky výsledok za rok 2011 je vyrovnaný. 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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614/2012 
uznesenie  

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom  

na rok 2012 až 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
 
A/  schva ľuje 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 571.612,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 565.112,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 

Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 
72.047,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 58.547,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
 
B/  berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno 
– Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov  
- na rok 2013 vo výške 552.519,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
546.019,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 552.519,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
546.019,- eur), 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2012 až 
2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov  
-  na rok 2013 vo výške 72.047,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške  58.547,- eur), 
 - na rok 2014 vo výške 72.047,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo              
výške 58.547,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 

 rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/ ukladá 
riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2012 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 

 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 

 



UZNESENIA Z 19. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 29. MARCA 2012 

____________________________________________________________________________ 

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 5. APRÍLA  2012 37 

615/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na ro k 2012 až 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 

2012 vo výške 552.544,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 547.544,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 79.008,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 67.208,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

B/ berie na vedomie 
1.  rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov 

na rok 2013 vo výške 544.327,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške           
539.327,- eur), 
na rok 2014 vo výške 544.327,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
539.327,- eur), 
rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2.   rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2013 vo výške 79.008,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
67.208,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 79.008,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
67.208,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na rok 
2012 až 2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

C/ ukladá 
riadite ľovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 

Termín: do 31.12. 2012 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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616/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom  

na rok 2012 až 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2012 vo výške 528.269,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 
výške 528.069,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 81.169,- eur (z toho 
dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 66.169,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,  

 
 

B/  berie na vedomie 
 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom  na strane príjmov 
a výdavkov 
- na rok 2013 vo výške 510.622,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

510.422,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 510.622,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

510.422,- eur), 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2012 až 2014 
– vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2013 vo výške 81.169,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 66.169,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 81.169,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 66.169,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/  ukladá 
riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: do 31.12. 2012 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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617/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom  

na rok 2012 až 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
 
A/ schva ľuje 
 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 

Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na 
rok 2012 vo výške 681.645,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 681.145,- 
eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 91.684,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 73.097,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
 

B/ berie na vedomie 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov  

 
- na rok 2013 vo výške 693.380,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

692.780,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 693.480,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

692.780,- eur), 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – 
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2012 až 2014 – 
vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov  

- na rok 2013 vo výške 92.984,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 73.097,- eur), 

- na rok 2014 vo výške 93.284,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 
výške 73.097,- eur), 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  maďarským, 
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na 
rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
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C/ ukladá 
riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola Komárom 
zabezpečiť plnenie rozpo čtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12. 2012 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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618/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno na rok 2012 až 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov na 
rok 2012 vo výške 204.249,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
201.249,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane 

príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 29.057,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 23.557,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov  

 - na rok 2013 vo výške 189.790,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
186.790,- eur), 
 - na rok 2014 vo výške 189.790,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
186.790,- eur), 

 rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
 rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane 
      príjmov a výdavkov  

- na rok 2013 vo výške 29.057,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
23.557,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 29.057,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
23.557,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2012 
až 2014 – vyrovnaný, 

 rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 
C/ ukladá 

riadite ľke Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 
 

Termín: do 31.12. 2012 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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619/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na r ok 2012 až 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 
1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  

na rok 2012 vo výške 471.130,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
468.130,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 59.422,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta 
Komárno vo výške 46.422,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
 

B/ berie na vedomie 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov  
- na rok 2013 vo výške 462.100,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
459.300,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 462.000,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 
459.300,- eur), 

 rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
 rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane 

príjmov a výdavkov  
- na rok 2013 vo výške 59.222,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
46.422,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 58.922,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
46.422,- eur), 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 
2012 až 2014 – vyrovnaný, 

 rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 
C/ ukladá 

riadite ľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12. 2012 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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620/2012 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  – Mővészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2012 až 20 14 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške 529.300,- eur (z toho 
dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 470.000,- eur), 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
B/ berie na vedomie 

 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2013 vo výške 519.300,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

460.000,- eur), 
- na rok 2014 vo výške 519.300,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

460.000,- eur), 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Mővészeti Alapiskola, Nyár 
utca 12, Komárom na rok 2012 až 2014 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

C/ ukladá 
riadite ľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárn o – Mővészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 

Termín: do 31.12. 2012 
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 

 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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621/2012 
uznesenie 

k Správe o stave za čatých a pripravovaných investi čných akcií 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 29.02.2012 vypracované 
na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
konaného dňa 26. marca 2009. 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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622/2012 
uznesenie 

         k žiadosti o prenájmu  nehnute ľností  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer prenájmu budovy bývalej materskej školy na Ulici priateľstva 2  so súpisným 
číslom 2654 na pozemku parcely registra „C“ č. 5869 o výmere 326 m2 s podlahovou 
plochou 571 m2 a pri ľahlého pozemku , novovytvorenej parcely reg. „C“ č.5870 
o výmere 3087 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č11732547 – 
43/11 z parcely reg, „C“ č. 5870 o výmere 4288 m2, zastavaná  plocha, vedenej na LV 
6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú do 30. novembra 2029, bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 531/2012 konaného dňa 16. februára 2012 
a zverejnený dňa 01. marca 2012 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schva ľuje  
 
        1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov uzatvorenie zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
schválenie ktorého je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, nakoľko združenie 
sústavne vykonáva činnosť od roku 2005, ktorá je nevyhnutná pre obyvateľov mesta, a 
mesto iným spôsobom nemá zabezpečenú starostlivosť o mentálne postihnutých ľudí, 
čiže je v záujme mesta, aby takáto starostlivosť bola zachovaná v priestoroch, ktoré 
združenie aj t. č. užíva 
 -  uzatvorenie zmluvy o nájme na  budovu bývalej materskej školy na Ulici 

priateľstva 2  so súpisným číslom 2654 na pozemku parcely registra „C“ č. 5869 
o výmere 326 m2 s podlahovou plochou 571 m2 a pri ľahlého pozemku , 
novovytvorenej parcely reg. „C“ č.5870 o výmere 3087 m2, zastavaná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom č11732547 – 43/11 z parcely reg, „C“ č. 5870 
o výmere 4288 m2, zastavaná  plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
určitú do  30. novembra 2029, pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, IČO: 35 613 441, so sídlom Ulica priateľstva 2, 945 01  Komárno, 
zapísané v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod č. VS/1-
900/90-13739  dňa 11. februára 1998, 

 
        2.  nájomné vo výške 1,-  eur/rok,  
 

za nasledovných podmienok : 
 
-    viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia zmluvy o nájme, 

 
C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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623/2012 
uznesenie 

k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/  konštatuje, že 
 

 zámer prenájmu časti kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne „Stredný rizalit“ 
s celkovou podlahovou plochou 943,8 m2 ( I. nadzemné podlažie 458,2 m2 a II. 
nadzemné podlažie 485,6 m2), vedenej na LV 6434 ako ostatný objekt so s. č. 3703 na 
parcele registra „C“ č.  1818/11 o výmere 10842 m2, zastavaná plocha, pre PARK IN 
s r.o., so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda  IČO: 36 651 681, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 18760/T na určitý čas 35 rokov, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 534/2012 konaného dňa 16. februára 2012 a zverejnený 
dňa 01. marca 2012 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré 
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR 
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/  schva ľuje 
 

1.  v súlade § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na schválenie ktorého 
je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, nakoľko spoločnosť je personálne 
prepojená s neziskovou organizáciou Stará pevnosť, n.o.Komárno ako aj 
strojárskou spoločnosťou Stroje a mechanizmy, a.s. Komárno a ich zámerom je 
komplexná rekonštrukcia časti objektu kasárenskej budovy s cieľom vytvoriť 
hodnotný kultúrno-spoločenský stánok v kombinácii so záchranou kultúrneho 
dedičstva a zlepšenia kvality života obyvateľov mesta, čo je aj záujmom mesta, 
nakoľko iným spôsobom resp. z vlastných zdrojov nedokáže zabezpečiť zachovanie 
stavu a zhodnotenie tejto kultúrnej pamiatky,  

 
- uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na  časť kasárenskej 

budovy Novej pevnosti v Komárne  „Stredný rizalit“ s celkovou podlahovou 
plochou 943,8 m2 ( I. nadzemné podlažie 458,2 m2 a II. nadzemné podlažie 485,6 
m2), vedenej na LV 6434 ako ostatný objekt so s. č. 3703 na parcele registra „C“ č.  
1818/11 o výmere 10842 m2, zastavaná plocha, pre PARK IN s r.o., so sídlom 
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda  IČO: 36 651 681, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
18760/T na určitý čas 35 rokov,  

 
2.    nájomné vo výške 14.157,- eur/rok, za nasledovných podmienok: 
 

- vynaložené náklady na rekonštrukčné práce sú započítateľné s nájomným, 
v maximálnej výške 495.495,- eur,  

- prípadné navýšené náklady vynaložené na rekonštrukčné práce nad rámec 
odsúhlasenej hodnoty t.j. 495.495,- eur Mesto Komárno nebude akceptovať, 

- po uplynutí dojednaného času nájmu v prípade rozhodnutia mesta o ďalšom 
prenájme, prednostne uzatvorí nájom na ďalšie obdobie s nájomcom v súlade 
platnými právnymi predpismi, 

- postupovať v súlade so zákonom číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu, 

- rekonštrukčné práce nájomca vykoná v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového 
úradu Nitra číslo NR-07/2621-2/11622/THT zo dňa 14. decembra 2007, 
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vydaného k zámeru komplexnej pamiatkovej obnovy NKP – Protiturecká pevnosť 
a so zákonom číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 

- náklady na vykonanie architektonicko-historických, urbanisticko-historických 
a archeologických výskumov a ďalších povinností vyplývajúcich z uvedeného 
Rozhodnutia pamiatkového úradu Nitra znáša nájomník, 

- náklady súvisiace s bezpečnostným zabezpečením prenajatej časti počas stavby 
a prenájmu znáša nájomník, 

- napojenie na inžinierske siete vybuduje nájomník z vlastných nákladov, 
-    viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia zmluvy o nájme, 
 

C/       žiada 
       MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia.  

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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624/2012 
uznesenie 

k návrhu na prenájom pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer prenájmu autobusového nádražia – spevnené plochy s prístreškom na časti 
pozemku o výmere 6236 m2 z parcely registra „C“ č. 7331/10, zastavaná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Slovenskú autobusovú dopravu Nové Zámky, 
a.s. , IČO 36545 317, so sídlom Považská 2, 940 14 Nové Zámky, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 10179/N, na 
dobu určitú, do 31.12.2015, s trojmesačnou výpovednou lehotou, bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 538/2012 konaného dňa 16. 
februára 2012 a zverejnený dňa 01. marca 2012 na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je 
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, z dôvodu, že SAD  Nové Zámky, a.s. 
zabezpečuje medzimestskú a prímestskú  dopravu, autobusové nádražie bolo 
vybudované pre účely autobusovej zastávky a  predmetné plochy nemôžu byť 
využívané na iný účel a iným záujemcom,    
- uzatvorenie zmluvy o nájme autobusového nádražia  – spevnené plochy 

s prístreškom na časti pozemku o výmere 6236 m2 z parcely registra „C“ č. 
7331/10, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Slovenskú 
autobusovú dopravu Nové Zámky, a.s. , IČO 36545 317, so sídlom Považská 2, 
940 14 Nové Zámky, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 10179/N, na dobu určitú, do 31.12.2015,    
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
2. nájomné na rok 2012 vo výške 2 701,- eur 

 
za nasledovných podmienok : 
 
- prenajímateľ výšku ročného nájomného a náklady na údržbu stanoví do 28. februára 

príslušného roka formou dodatku k nájomnej zmluve,  
-    viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia zmluvy o nájme, 

 
C/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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625/2012 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku   
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
           

Ján Lábszky, požiadal o predaj pozemku novovytvorenej  parcely registra „C“ č. 8620/4  
o výmere 251 m2, zastavaná  plocha,  z dôvodu, že  je vlastníkom susedných 
nehnuteľností v k.ú. Komárno, vedených na LV 11188, ako parc. registra „C“ č. 8615 
a 8616 a rodinného domu so súp. č. 1957 na parc. registra „C“ č. 8615, 

 
B/ schva ľuje 
  
           1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (priamy predaj),  
-  zámer predaja  novovytvorenej  parcely registra „C“ č. 8620/4 o výmere   251 

m2, zastavaná  plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44269285-118/2011 zo 
dňa 07.11.2011 z parcely registra „C“ č. 8620 o výmere 705 m2, zastavaná  
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko na 
pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej  znaleckým posudkom,  

 
 2.   kúpnu cenu vo výške ceny BDÚ 54,04 eur/m 2, celkom 13 564,-  eur,    
 
 za nasledovnej  podmienky : 

 
   -    mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods.5 zákona    NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

 
C/ žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

1.    zabezpečiť  zverejnenie zámeru  v  zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 
      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

       
2.  vyhodnotenie cenových ponúk predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva  na 

rozhodnutie vo veci predaja, 
                                Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva  

          
3. zabezpečiť zaslanie oznámenia o uznesení mestského zastupiteľstva vo veci predaja 

všetkým záujemcom.    
            Termín: 30 dní od schválenia  uznesenia vo veci predaja 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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626/2012 
uznesenie 

 k žiadosti o odpredaj pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9a, ods.8 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (predaj podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné 
predkupné právo)  
1. predaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno na nehnuteľnostiach v k.ú.  Nová 

Stráž vedených na LV 1276 ako pozemok p.č. 236/4 o výmere 250 m2, záhrada 
a p.č. 236/5 o výmere 737 m2, záhrada v podiele 4/6 k celku pre Magdalénu 
Dorotovičovú, rodenú Takácsovú, Komárno časť Nová Stráž v podiele 2/6 k celku a 
pre Veroniku Kosztolányiovú, Komárno časť Nová Stráž v podiele 2/6 k celku,   

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod ľa platnej  BDÚ vo výške 20,82 eur/m 2,  
 
za nasledovných podmienok : 
 
- kupujúci preberá záväzky zo Zmluvy o nájme pozemku, uzatvorenej na dobu 

neurčitú pod č. 16328/10331/OSM/2007 zo dňa 28.06.2007 medzi Mestom 
Komárno, ako prenajímateľom a  Attilom Szombathom a manželkou, ako nájomcami, 

- viazanosť vypracovaného 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, 
 

B/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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627/2012 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži čku pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
          
            uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 13 m2 z parcely registra „C“ č. 

1703/1 o výmere 1311 m2, ostaná  plocha, vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, pre 
SVP š.p. Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 
č.6, 945 05 Komárno, IČO : 3602204701, na dobu určitú 2 roky, za účelom zriadenia 
spevneného prejazdu k objektu strážneho domu, dielní a povodňového skladu SVP, š.p. 
v prípade zníženej dostupnosti areálu po korune hrádze (povodňová aktivita) Prístup by 
zároveň umožňoval bezproblémový odvoz domového odpadu ako aj uľahčený prístup  
pre požiarnu ochranu a pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, 

     
za nasledovných  podmienok : 

 
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade s podmienkami 

stanovenými Mestským úradom Komárno,   
-     vypožičiavateľ súhlasí s tým, že vybudované investície po ukončení doby výpožičky 

sa stanú bezplatne vlastníctvom mesta, 
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy  o 

výpožičke, 
 
B/ žiada 

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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628/2012 
uznesenie 

k žiadosti o predaj 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
z dôvodu, že žiadatelia  ZSE Distribúcia, a.s. , IČO : 36 361 518, sídlom Čulenova č. 
6, 816 47 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo 3879/B, zastúpená spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a.s., IČO : 35 823 551, sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel : Sa, Vložka číslo 2852/B, sú prevádzkovateľmi trafostaníc, ktorá činnosť im 
vyplýva zo zákona a preto trafostanica nemôže byť predaná pre iného záujemcu 
- zámer predaja trafostanice TS 0018-074 a NN káblového vedenia so s.č. 3148  

na pozemku parcely registra „C“ č. 7051/161 a pozemku parcely registra „C“ č. 
7051/161 o výmere 41 m2, zastavaná plocha, a novovytvorenej parcely registra „C“ 
č. 7051/466 o výmere 106 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672-342/2011 z parcely registra „C“ č. 7051/321 o výmere 7661 m2, 
zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom 
práva prechodu peši a osobným motorovým vozidlom cez novovytvorenú parcelu 
registra „C“ č. 7051/466 o výmere 106 m2, ostatná plocha v prospech vlastníka 
pozemku  novovytvorenej  parcely registra „C“ č. 7051/467 v k.ú. Komárno, 

 
2. - kúpnu cenu trafostanice TS 0018-074 a NN káblového vedenia vo výške  

29 406,- eur, 
 -   kúpnu cenu pozemku vo výške 50,11 eur/m2, celkom 7 366,- eur,    
 v celkovej výške  36 772,- eur , 

 
za nasledovnej podmienky : 

 
  -  mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, 

 
B/ žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na schválenie uzatvorenie  kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene na 

ďalšie zasadnutie MZ. 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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629/2012 
uznesenie 

k zámeru predaja pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, pre Slovenský 
rybársky zväz, mestskú organizáciu Komárno, Záhradnícka č. 16 za účelom 
postavenia rybárskeho domu, nakoľko táto dobrovoľná spoločenská organizácia na 
predmetnom pozemku mieni postaviť objekt slúžiaci verejno-prospešnej činnosti,. 

- zámer predaja pozemku  vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parcela 
registra „C“ č. 9483/3 o výmere 541 m 2, ostatná plocha, vytvorenej 
geometrickým plánom č. 33779571-203/2011 zo dňa 14. 02. 2012 z parcely 
registra „C“ č. 9483/2 o výmere 12773 m2, ostatná plocha,  

 
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ vo výške 36,65 eur/m2, celkom 19 827,- eur, 
 
za nasledovnej podmienky : 
 

            - mesto zverejní svoj  zámer predať pozemok v súlade v súlade s ustanoveniami podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, 

 
B/        žiada  

MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ. 
  

 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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630/2012 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži čku pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schva ľuje 
          

1. zrušenie zmluvy o výpožičke pozemku dohodou o výmere 3 m 2 z parcely registra 
„C“ č. 2268 o výmere 1168 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
uzatvorenej pod č. 61087/47896/OSM/2011 zo dňa 10.10.2011 medzi Mestom 
Komárno, ako požičiavateľom a  Mgr. Martou Konrád, ako vypožičiavateľom, 

 
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku o výmere 3 m 2 z parcely registra „C“ č. 

2268 o výmere 1168 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,  za 
účelom umiestnenia pamätníka z príležitosti 60.-ho vý ročia založenia 
Maďarského oblastného divadla , ktoré bolo založené v roku 1952, na vlastné 
náklady žiadateľa, pre Teátrum, občianske združenie, IČO 37 858 106, so sídlom 
Lipová 1, 945 01 Komárno, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva 
vnútra SR, sekcia verejnej správy, Bratislava, pod číslom VVS/1-900/90-18443 zo 
dňa 04.05.2001, na dobu určitú, na 30 rokov,  za nasledovných podmienok:  
 
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že plánované investície uskutoční v súlade 

s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno, 
-   viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu     

zmluvy o výpožičke, 
 

B/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

 
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o skončení výpožičky v zmysle bodu A/1 

tohto uznesenia, 
 
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/2 

tohto uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta 
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631/2012 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 
  
 Žiadateľ je vlastníkom pozemku parcely registra  „C“ č. 2085 na ktorej sa nachádza 

rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa a časť novovytvorenej p.č. 2086/2 o výmere 41 m2, 
ktorý je predmetom kúpy je oplotený k pozemku rodinného domu, pozemok užíva 
dlhodobo a preto nie je predpoklad, aby bol využiteľný samostatne a predaný pre iného 
záujemcu,   

          
B/ schva ľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou) predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2086/2 
o výmere 41 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-
3/2012 zo dňa 30.1.2012 z parcely registra „C“ č. 2086 o výmere       465 m2, 
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Máriu Hutter, rodenú 
Hutter, narodenú 05.09.1962, trvalým  pobytom Ulička 1111/3, 945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 41,- eur/m 2, celkom   

1 681,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad  o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane pri ľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím t vorí 
neoddelite ľný celok so stavbou “, za nasledovných podmienok: 

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

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

C/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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632/2012 
uznesenie 

k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje  
 
1.  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom  realizovať 
verejnoprospešný projekt, s tým, že žiadateľ vytvorí letné centrum oddychu s voľným 
prírodným kúpaliskom, ktoré v  meste napriek priaznivým prírodným a klimatickým 
podmienkam chýba a ktoré bude slúžiť občanom mesta Komárno ako stredisko pre šport, 
zábavu a oddych, 
- zámer dlhodobého prenájmu na parcele registra „C“ č. 9447, vedenej na LV 6434, 

z ktorej bude odčlenených 9550 m2 pre spoločnosť VALAX s.r.o., so sídlom Palmova 
22, Bratislava 851 10, IČO: 36 700 835, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 43187/B na dobu 20 rokov, 

 
2.  nájomné vo výške 1,- eur/rok, za nasledovných podmienok: 
 

- po realizácii projektu bude zabezpečený celoročný bezplatný prístup na pláž pre 
verejnosť, 

- začať rokovania o zapracovaní spojenia rieky Váh s mŕtvym ramenom Váhu, na 
výstavbu prieplavnej komory pre malé plavidlá do návrhu v spolupráci so žiadateľom, 

- pri uzatváraní zmluvy určiť termín začatia realizácie do 1 roka, ukončenie investície do 3 
rokov,  

- v prípade nedodržania uvedených termínov prenajímateľ bude mať právo jednostranne 
odstúpiť od zmluvy a žiadať nájomcu o obnovu pôvodného stavu prenajatého pozemku, 

- nájomca bude povinný ponechať voľný neoplotený priestor minimálne 15 m od brehovej 
čiary vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu a zabezpečiť celoročný voľný prechod pre 
verejnosť pozdĺž brehovej čiary vodnej plochy,  

- nájomca v letných prevádzkových mesiacoch na vlastné náklady zabezpečí pravidelný  
rozbor vody a výsledky zverejní dvojtýždenne v miestnych médiách, 

- plánované parkovisko a prístupovú cestu k areálu nájomca vybuduje na vlastné náklady 
a po kolaudácii bezplatne odovzdá pre mesto Komárno, 

 
B/ žiada  
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. NR SR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

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

s návrhom zmluvy.  
 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 

 
 
 



UZNESENIA Z 19. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 29. MARCA 2012 

____________________________________________________________________________ 

UZNESENIA PODPÍSANÉ PRIMÁTOROM DŇA 5. APRÍLA  2012 58 

633/2012 
uznesenie 

k protestu prokurátora č.  Pd 18/11-3 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno č. 2/2003 

 o podmienkach držania psov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

protest prokurátora č. Pd 18/11-3 zo dňa 23.5.2011 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Komárno č. 2/2003 o podmienkach držania psov , 
 

B/   vyhovie  
 

protestu prokurátora č.  Pd 18/11-3 zo dňa 23.5.2011 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Komárno č. 2/2003 o podmienkach držania psov . 

 
 
 
 
         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


