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8/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

-  Mgr. Tímea Szénássy, 
-  Dávid Kovács. 

 
 

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 
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9/2018 
uznesenie 

k návrhu programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 20. decembra  
2018 v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie  
2. Vstupné oboznámenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných 

údajov 
3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 

30.11.2018  
4. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
5. Interpelácie a otázky 
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií  
7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno  
8. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta v prípade 

účelovo určených prostriedkov  
9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
10. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní 

 Podnety, pripomienka a otázky občanov (od 16:00 hod., max 30 min.) 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
13. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
14. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru 
15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
16. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému 

mesta Komárno 
17. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2019 
18. Rôzne 
19. Záver       
 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 
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10/2018 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
zrušuje  
 
uznesenie č. 2076/2018 z dôvodu, že k predkladanému návrhu na zvolenie prísediaceho pre 
Okresný súd Komárno chýbalo  vyjadrenie zo strany príslušného súdu. 

 
 

2076/2018 
uznesenie 

k návrhu na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ volí 
 
 prísediaceho pre Okresný súd Komárno menovite: 
 
 Ing. D. Sz., bytom 945 01 Komárno, 
 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. vydať zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre 

Okresný súd Komárno, 
 

2. zabezpečiť zaslanie oznámenie zvoleného prísediaceho predsedovi Okresného 
súdu Komárno. 

 
Termín: do 31.10.2018 

 
 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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11/2018 
uznesenie 

na zmenu bodu B/ uznesenia č. 1888/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu bodu B/ uznesenia č. 1888/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
 B/      schvaľuje 
          s 3/5 väčšinou všetkých poslancov   
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov: 
 
- novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41 m², ostatná plocha, 

vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017 
z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha a  

- novovytvorenej parcely reg. “C“ č. 2697/11 o výmere 159 m², zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha,  
vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,  

- s vecným bremenom, ktoré spočíva v práve prechodu peši a prejazdu 
motorovými vozidlami a v umožnení vstupu na nehnuteľnosti za účelom 
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby inžinierskych sietí, a to v prospech 
oprávneného z vecného bremena, ktorým je správca inžinierskych sietí 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 
01 Komárno, IČO: 36 537 870, 

 
pre: JUDr. A F., rodeného F., s trvalým pobytom, 945 04 Komárno - Nová Stráž, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku vyrieši odtok 
dažďovej vody, vytvorí a spevní prístupovú komunikáciu,     
 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej 
znaleckým posudkom číslo 6/2018 zo dňa 11.01.2018, vypracovaného znalcom                      
Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 9.300,- eur, za nasledovných 
podmienok: 
 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zriadenie 
vecného bremena  platí kupujúci. 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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12/2018 
uznesenie 

na zmenu bodu B/ uznesenia č. 1889/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu bodu B/ uznesenia č. 1889/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
B/       schvaľuje 
          s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov 
novovytvorených parciel: 
 
- reg. „C“ č. 2697/9 o výmere 224 m², zastavaná plocha,  
- reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha,  
 
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 
z parcely reg. „C“  č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha  vedených na 
LV 6434 v k. ú. Komárno: 
 
-    s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom, 

a to v prospech oprávnených z vecného bremena - vlastníkov nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na  parcelách reg. „C“ č. 2690/2 a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. 
Komárno, ktorými sú COM-therm, spol. s.r.o., Miletičova 55, 821 09 Bratislava, 
IČO 36 525 782 a Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno, IČO 00 306 525,  

 
- s vecným bremenom na umožnenie vstupu na nehnuteľnosti za účelom 

vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby tepelného rozvodu, ktorý sa 
nachádza pod pozemkami, a to v prospech oprávneného z vecného bremena, 
ktorým je správca inžinierskych sietí COM-therm, spol. s.r.o., Miletičova 55, 
821 09 Bratislava, IČO 36 525 782, 

 
- reg. „C“ č. 2683/19 o výmere 1216 m², ostatná plocha, vytvorenej 

geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 z parcely 
reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 4194 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 
v k. ú. Komárno: 

 
- s vecným bremenom, ktoré spočíva v práve prechodu peši a prejazdu 

motorovými vozidlami a v umožnení vstupu na nehnuteľnosť za účelom 
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby tepelného rozvodu, ktorý sa 
nachádza pod pozemkom, a to v prospech oprávneného z vecného bremena, 
ktorým je správca inžinierskych sietí COM-therm, spol. s.r.o., Miletičova 55, 
821 09 Bratislava, IČO 36 525 782, 

 
pre: JUDr. A. F., rodeného F., s trvalým pobytom Komárno - Nová Stráž,  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku  plánuje vytvoriť 
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parkovisko pre budovu pohrebných služieb, ktorá sa nachádza v lokalite a ktorú 
vlastní a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12 sociálnych pohrebov ročne, 
bezplatne v hodnote 36.000,- eur pre mesto Komárno. Parkovisko bude 
prístupné pre obyvateľov bezplatne každý deň od 18.00 hod. do 08.00 hod., 
 

2.   kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým 
posudkom číslo 157/2017, zo dňa 06.11.2017, vypracovaného znalcom Ing. 
Ladislavom Szőllősim,  zaokrúhlene 67.400,- eur, 

 
za nasledovných podmienok: 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  

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

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

vecného bremena  platí kupujúci. 
 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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13/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 2005/2018 z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Komárne, konaného dňa 20. septembra 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 2005/2018 z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 20. septembra 2018 nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

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

 
B/ schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou),  

 
predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3967/19 o výmere 9 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre KOVIMEX spol. s 
r.o., ul. Roľníckej školy, 945 01  Komárno, IČO: 31 422 365,  

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

nasledovných podmienok: 
 

-  viazanosť návrhu kúpnej zmluvy na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je  30 
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 - z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu štátnej alebo 

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

C/ žiada  
           Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“ 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 
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14/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 30.11.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
     
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
30.11.2018.          

 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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15/2018 
uznesenie 

k Návrhu na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ volí 
 

 prísediaceho pre Okresný súd Komárno menovite: 
 
 D. Sz., Ing., bytom Komárno 
 
B/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. vydať zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre Okresný 

súd Komárno, 
 
2. zabezpečiť zaslanie oznámenie zvoleného prísediaceho predsedovi Okresného 

súdu Komárno. 
 

Termín: do 31.01.2019 
 

 
 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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16/2018 
uznesenie 

k návrhu na schválenie členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
volí  
 
členov jednotlivých komisií: 
 
1. finančná komisia:  

- Ing. Marián Molnár, 
- PhDr. Imre Knirs, 
- Alexander Obonya, 
- Katalin Papp Vargha, 
- Gábor Bordács, 
- Ing. Peter Csicsó, 
- Ing. Béla Szabó, 
- Ing. Imrich Dubány, 

 
2. komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta:  

- JUDr. Štefan Bende, 
- MUDr. Andrea Kološová, 
- Ing. Ľudovít Józsa, 
- Ing. Gábor Kollár,  
- Miroslav Lopata, 
- Ing. Attila Czíria, 
- Ing. Zsolt Fördős,  
- Ing. Péter Takács, 

 
3. komisia školstva a kultúry: 

- Ing. Ján Vetter 
- Mgr. Csilla Szabó, 
- Róbert Laboda,   
- Mgr. Angelika Kopják, 
- PaedDr. Ágnes Héder, 
- Ing. Gabriel Weszelovszky, 
- PaedDr. Adriana Farkas, 
- PaedDr. Zuzana Langschadlová, 

 
4. komisia športu a mládeže: 

-   MUDr. Szilárd Ipóth, 
- MUDr. Attila Horváth, 
- MUDr. Anton Marek, 
- Zsolt Feszty, 
- MUDr. Zsolt Sebő, 
- Bc. Adrián Marcinkó, 
- Róbert Mihalička,  
- Ľudovít Tóth, 
 

5. komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:  
- JUDr. Margit Keszegh, 
- Mgr. Hedviga Polgárová, 
- MUDr. Anton Marek, 
- Silvia Lévaiová, 
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- JUDr. Leila Baštrnáková, 
- Marta Horecká, 
- Mária Hajabácsová, 
- Martin Riečičiar, 

 
6. komisia verejného poriadku a dopravy:  

- Mgr. Magdaléna Tárnok, 
- Attila Farkas, 
- Richard Zilizi, 
- Štefan Jakab, 
- Ing. Alžbeta Jágerská, 
- Ing. Konštantín Glič, 
- Milan Drozd, 
- Peter Juhász,  
  

7. komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch:  
- Ing. Péter Korpás,  
- Jozef Köles, 
- József Pohlmüllner, 
- Juraj Kovács, 
- František Vas, 
- Viktor Demin, 
- Mgr. Örs Orosz, 
- Zoltán Wurczell, 
 

8. komisia pre prešetrenie sťažností:  
- PhDr. Imre Knirs, 
- MUDr. Zsolt Sebő, 
 

9. komisia pre ochranu verejného záujmu: 
- PhDr. Imre Knirs, 
- Mgr. Imre Andruskó,  
 

10. komisia pre digitalizáciu a transparentnosť: 
- Ing. Péter Korpás, 
- Bc. Adrián Marcinkó, 
- Zoltán Wurczell,   
- Jozef Múcska, 
- András Belucz, 
- Tibor Fonód, 
- Krisztián Kertai, 
- László Gyuricsek. 
 

        
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
 
 
 

 
 
 



UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 20. DECEMBRA 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 21.12. 2018 

 

12 

17/2018 
uznesenie 

na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      berie na vedomie 
 

zánik členstva v radách škôl podľa § 25 ods. 12 písm. j) zákona 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Handlovská 4, Komárno 

PaedDr. József Kiss Péntek 

Základná umelecká škola, Letná 12, Komárno 
 

PaedDr. József Kiss Péntek 

 
B/      odvoláva 
 

podľa § 25 ods. 12 písm. h) Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno dňom podpisu odvolacích dekrétov 
primátorom Mesta Komárno nasledovne: 

 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul.  48, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

MUDr. Tibor Bastrnák  

Mgr. Béla Keszegh  

Ing. Peter Korpás  
Materská škola Eötvösova ul. 64, Komárno MUDr. Anton Marek  

MUDr. Attila Horváth  

Mgr. Helena Weszelovszká 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Františkánov 20, Komárno – 
Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Óvoda Komárom 

Kovács Dávid  

Ing. Alžbeta Jágerská 

Materská škola Kapitánova ul. 29, Komárno JUDr. Šefan Bende  

Mgr. Szénássy Tímea 
Materská škola – Óvoda Ul. Komáromi Kacza 
33, Komárno 

MUDr. Zoltán Benyó  

JUDr. Éva Hortai 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 
Komárno – Komáromi Kacz Endre Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 

JUDr. Tamás Varga  

MUDr. Szilárd Ipóth 

Materská škola Lodná ul. 1, Komárno PaedDr. Zuzana Langschdlová  

Mgr. Adriana Schumannová  

Mgr. Alžbeta Kolláriková 
Materská škola Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 
Stráž 

Ing. Marián Molnár  

Ing. František Rajkó, 
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Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 
Stráž – Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Óvoda Komárom – Őrsújfalu 

Ing. Marian Molnár  

Ing. František Rajkó 

Materská škola Mederčská ul. 38, Komárno Aneta Hradilová  

Mgr. Gabriela Kamocsaiová 
Materská škola – Óvoda Ul. Mieru 16, 
Komárno 

Szabó Béla  

Mgr. Tárnok Magdaléna  

Mgr. Jarmila Ďurčová   
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno – Víz 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

Mgr. György Batta  

Mgr. Károly Less  

Mgr. Tímea Szénássy  
Centrum voľného času, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 

Ing. Zoltán Bujna  

PhDr. Imrich Knirs  

Jana Mačicová 
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno JUDr. Margit Keszegh  

Mgr. Ondrej Gajdáč  

Ing. Konštantín Glič  

Mgr. György Batta 
Základná škola Ul. Pohraničná 9, Komárno MUDr. Anton Marek  

Ing. Konštantín Glič  

JUDr. Tamáš Varga  

Mgr. Mária Kubíková 
Základná škola Jána  Amosa Komenského, 
Komárno 

Mgr. Keszegh Béla  

Mgr. Ondrej Gajdáč  

MUDr. Ipóth Szilárd  

JUDr. Bende Štefan  
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce  24, Komárno – Munka 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom 

JUDr. Hortai Éva  

MUDr. Benyó Zoltán  

MUDr. Horváth Attila  

Feszty Zsolt  
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom 
 
 

Ing. Korpás Péter  

Mgr. Andruskó Imre  

Ing. Bujna Zoltán  

Mgr. Less Károly, 

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, 
Mieru 2 Komárno – Komárom 

MUDr. Tibor Bastrnák  

PhDr. Imre Knirs  

Ing. Béla Szabó  

Mgr. Tímea Szénássy 
Základná umelecká škola – Művészeti PaedDr. Ágnes Héder  
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Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno Ing. Konštantín Glič  

Ing. János Vetter  
 

Obecná školská rada Ing. Konštantín Glič  

Ing. János Vetter  
 

C/      deleguje 
 

podľa § 25 ods. 5 Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno pre príslušné základné školy a školské zariadenia dňom 
podpisu delegačných dekrétov primátorom Mesta Komárno nasledovne: 

 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul.  48, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

MUDr. Tibor Bastrnák 

Ing. Béla Szabó 

Ing. Peter Korpás 
Materská škola Eötvösova ul. 64, Komárno MUDr. Anton Marek 

MUDr. Attila Horváth 

Ing. Gabriel Weszelovszky 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Františkánov 20, Komárno – 
Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Óvoda Komárom 

Mgr. Károly Less 

Dávid Kovács 

Materská škola Kapitánova ul. 29, Komárno Aneta Hradilová 

Mgr. Tímea Szénássy 
Materská škola – Óvoda Ul. Komáromi Kacza 
33, Komárno 

MUDr. Attila Horváth 

Anikó Szeles 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 
Komárno – Komáromi Kacz Endre Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 

JUDr. Tamás Varga 

MUDr. Szilárd Ipóth 

Materská škola Lodná ul. 1, Komárno Ing. Alžbeta Jágerská 

PaedDr. Zuzana Langschadlová 

Mgr. Alžbeta Kolláriková 
Materská škola Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 
Stráž 

Ing. Marian Molnár 

Mgr. Csilla Szabó 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 
Stráž – Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Óvoda Komárom - Őrsújfalu 

Ing. Marian Molnár 

Mgr. Csilla Szabó 

Materská škola Mederčská ul. 38, Komárno JUDr. Štefan Bende 

Mgr. Gabriela Kamocsaiová 
Materská škola – Óvoda Ul. Mieru 16, 
Komárno 

Marta Horecká 

Mgr. Magdaléna Tárnok 

Mgr. Jarmila Ďurčová 
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Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno – Víz 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

Ing. Béla Szabó 

Ing. Alžbeta Jágerská 

Mgr. Tímea Szénássy 
Centrum voľného času, Rozmarínová ul. 2, 
Komárno 

Ing. Zoltán Bujna 

PaedDr. Ágnes Héder 

Jana Mačicová 
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Mgr. Patrik Ruman 

Mgr. Ondrej Gajdáč 

Mgr. György Batta 

Mgr. Jana Lakyová 
Základná škola Ul. Pohraničná 9, Komárno MUDr. Anton Marek 

Mgr. Patrik Ruman 

Mgr. Ondrej Gajdáč 

Ing. Marian Molnár 
Základná škola Jána  Amosa Komenského, 
Komárno 

Ing. Zsolt Fördős 

Mgr. Ondrej Gajdáč 

Mgr. Patrik Ruman 

Baltazár Ryšavý 
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce  24, Komárno – Munka 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom 

JUDr. Margit Keszegh 

MUDr. Zsolt Sebő 

Mgr. Tímea Szénássy 

Zsolt Feszty 
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom 
 
 

Ing. Peter Korpás 

Mgr. Imre Andruskó 

Ing. Zoltán Bujna 

MUDr. Attila Horváth 

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, 
Mieru 2 Komárno – Komárom 

Mgr. Tímea Szénássy 

Mgr. György Batta 

Mgr. Károly Less 

JUDr. Tamás Varga 
Základná umelecká škola – Művészeti 
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

PaedDr. Ágnes Héder 

JUDr. Margit Keszegh 

Ing. László Stubendek 

Ing. Ján Vetter 
Obecná školská rada Mgr. Tímea Szénássy 

Ing. Ján Vetter 
 

D/     ukladá 
  Mestskému úradu v Komárne 
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1. zabezpečiť vyhotovenie odvolacích dekrétov pre všetkých odvolaných zástupcov 
zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení a ich doručenie príslušným radám 
škôl, ako aj odvolaným zástupcom spolu s príslušným uznesením do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti uznesenia, 
 

2. zabezpečiť vyhotovenie delegačných dekrétov pre všetkých delegovaných zástupcov 
zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení a ich doručenie príslušným radám škôl 
ako aj delegovaným zástupcom spolu s príslušným uznesením do 30 dní od 
nadobudnutia uznesenia, 

 
3. poskytnúť metodickú pomoc predsedníčke Obecnej školskej rady pri uskutočnení 

volieb do Obecnej školskej rady, nakoľko niektorým členom zaniklo členstvo podľa § 
25 ods. 12, d) a e) Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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18/2018 
uznesenie 

k predkladaniu informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta 
v prípade účelovo určených prostriedkov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   ruší  
 

uznesenie č. 4/2014 z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Komárne, konaného dňa 15. decembra 2014, 

  
B/   žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

predkladať informatívnu správu o zmenách v rozpočte mesta Komárna vykonaných 
na základe rozpočtového opatrenia podpísaného primátorom mesta v prípade 
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a 
iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.  

 
Termín: priebežne 

 
 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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19/2018 
uznesenie 

k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v projekte „Rekonštrukcia budovy 
MŠ ul. Františkánov – rozšírenie kapacít škôlky“  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   súhlasí 
 

s predložením žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia 
budovy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Františkánov 20, 
Komárno – rozšírenie kapacít škôlky“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-
SC221-2018-35, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
Komárno a s platným programom rozvoja mesta Komárno, 

 

B/   konštatuje, že  
 

zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
C/   schvaľuje 
 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, pričom celkové 
oprávnené výdavky projektu dosiahnu maximálne 204 289,38 eur, z čoho 5 percentná 
spoluúčasť mesta činí maximálne 10.214,47 eur, 

 
D/  žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

zapracovať finančné prostriedky na spoluúčasť projektu „Rekonštrukcia budovy 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Františkánov 20, 
Komárno – rozšírenie kapacít škôlky“ v celkovej výške 10.215,- eur do návrhu 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019. 

 
Termín: do 31.12.2019 

 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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20/2018 
uznesenie 

k úprave rozpočtu školských zariadení na rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   konštatuje, že  
 

mesto Komárno obdržalo finančné prostriedky v celkovej výške 16.989,15 eur 
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – preplatok za školstvo, 

 
B/   schvaľuje 
 

1. úpravu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, navýšenie na 
strane bežných príjmov položka 292 017 – Vratka z ročného zúčtovania 
zdravotného poistenia v celkovej výške 16.989 eur s kódom zdroja 41, 

 
2. úpravu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, navýšenie na 

strane bežných výdavkov Program 6.1. – Školstvo, originálna kompetencia na 
položke 614 – Odmeny o finančné prostriedky v celkovej výške 16.989,- eur 
s kódom zdroja 41, 

 
C/   žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu  
mesta Komárno na rok 2018, 

 
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2018 
 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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21/2018 
uznesenie 

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

zámer mesta Komárno aktualizovať projektové dokumentácie zateplenia školských 
budov ako prípravu na vyhlásenie výzvy na predloženie žiadostí o dotáciu na 
zateplenie verejných budov, 

 
B/      schvaľuje 
 

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

 
1.  zníženie bežných výdavkov, program 6.1 odd. 09, zdroj 41, položka 600 – 

spoluúčasť na projektoch školstva o sumu 30.000,- eur, 
 
2.   zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 09, zdroj 41, položka 716 – 

výdavky na aktualizáciu projektovej dokumentácie zateplenia školských objektov 
– Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho - Mór Jókai 
Alapiskola, Mieru 2, Komárno a Základná škola Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno o sumu 30.000,- eur,   

 
C/      schvaľuje 
 

vypracovanie aktualizovaných projektových dokumentácií zateplenia všetkých 
školských budov v majetku mesta, 
 

D/  žiada 
    Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

 
 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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22/2018 
uznesenie 

       na  spolufinancovanie projektu „WIFI pre Teba“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

predloženie projektového zámeru v rámci výzvy OPII-2018/7/1-DOP Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, projekt „WIFI 
pre Teba“ v rámci ktorého mesto zabezpečí širokopásmový bezdrôtový internetový 
prístup na verejných priestranstvách s veľkou koncentráciou obyvateľstva a turistov 
v termínoch podľa výzvy, najneskôr však 13.02.2019, 

 
B/  schvaľuje 
 

1. podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 
zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ podľa výzvy OPII-2018/7/1-DOP 
v celkovej výške 15.000,- eur, 
 

2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu, 
 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
v sume do 750,- eur, 

 
C/  žiada 
   Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia a zahrnúť financovanie projektu do 
návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 podľa času realizácie. 

 
 

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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 23/2018 
uznesenie 

k zmene Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
  
 A/      schvaľuje 
 
 zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, nasledovne: 
 

a) zníženie bežných výdavkov program 7.2, oddiel 10, položka 633006 – 
Všeobecný materiál o sumu – 8.580,- eur, 

b) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 637001 – Školenia 
o sumu – 1.410,- eur, 

c) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 637004 – 
Všeobecné služby o sumu – 1.500,- eur, 

d) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 637005 – Špeciálne 
služby  o sumu – 1.410,- eur, 

e) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 642001 –
Nevyčerpané finančné prostriedky Dotácie pre zdravotné a sociálne účely 
o sumu – 3.480,- eur, 

f) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 637027 – Dohody 
o vykonaní práce o sumu – 3.270 eur, 

g) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 642024 – Sociálna 
kuratela o sumu – 1.100,- eur, 

h) zníženie bežných výdavkov program 7.1., oddiel 10, položka 637027 
Zdravotníckym zariadeniam  o sumu – 130,- eur, 

i) zvýšenie bežných príjmov, položka 200 – Vymáhanie pohľadávok za 
predchádzajúce obdobie  o sumu – 20.000,- eur, 

j) zvýšenie kapitálových výdavkov program 8.3 – Rozvoj mesta, oddiel 06.1, 
položka 716 – Vypracovanie projektovej dokumentácie „prestavba bytového 
domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“ na parcele 2661, o sumu –
40.880,- eur,  

 
B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

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

 
2.    postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zahrnúť zaobstaranie projektovej 

dokumentácie stavby „Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia 
opatrovateľskej služby“ do investičného plánu mesta Komárno na rok 2018 
a v prípade nevyčerpania kapitálových výdavkov v roku 2018, v prípade 
pozitívneho výsledku hospodárenia mesta za rok 2018  preniesť do kapitálových 
výdavkov na rok 2019. 

 
 

        
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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24/2018 
uznesenie 

na  spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  
– obstaranie osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

1. podanie žiadosti na dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb - obstaranie 
osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou, 

 
2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu, 
 
3. spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov  

v sume 1.556,30 eur, 
 
4. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, nasledovne: 
 

a) zníženie bežných výdavkov program 7.2., odd. 10, položka 633006 –  
Všeobecný materiál o sumu 1.560,- eur, 
 

b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 10, položka 713 – 
Spolufinancovanie dotácie na zaobstaranie OMV s izotermickou výbavou 
o sumu 1.560,- eur, 

B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/4 tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, 

 
2.  postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zahrnúť spoluúčasť na nákup 

izotermického vozidla do investičného plánu mesta Komárno na rok 2018 
a v prípade nevyčerpania kapitálových výdavkov v roku 2018, v prípade 
pozitívneho výsledku hospodárenia mesta za rok 2018  preniesť do kapitálových 
výdavkov na rok 2019. 

 
 

 
        

 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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25/2018 
uznesenie 

na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 –  
Zvýšenie bežných výdavkov Programu bytové hospodárstva 9.1. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

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

 
1. zvýšenie bežných príjmov, položka 200 – Vymožené pohľadávky za 

prechádzajúce roky - za nájom mestských bytov, o sumu 38.000,- eur, 
 

2. zvýšenie bežných výdavkov, program 9.1. odd.6 položka 632 – Energie o sumu 
38.000,- eur, 

 
B/     žiada 
  Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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26/2018 
uznesenie 

k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte  
mesta Komárno na rok 2019 na zabezpečenie 28. roč. Komárňanských dní  

v mene zvolených poslancov SMK-MKP Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje  
 

a.) zabezpečenie a organizáciu vybraných činností v rámci 28. roč. Komárňanských 
dní v spolupráci s OOCR Podunajsko, 
 

b.) vyčlenenie finančných prostriedkov v programovom rozpočte mesta Komárno na 
rok 2019 vo výške 45.000,- eur na mimoriadny členský príspevok do OOCR 
Podunajsko, v zmysle bodu a), 

 
B/  žiada  
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

zapracovať finančné prostriedky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do návrhu 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č.  28: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22 
ZA    :  5 
PROTI    :  2 
ZDRŽALO SA   :  14 
NEHLASOVALO   :  1 
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27/2018 
uznesenie 

k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov  v Programovom rozpočte  
mesta Komárno na rok 2019 na zabezpečenie 28. roč. Komárňanských dní 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

a) zabezpečenie a organizáciu vybraných činností v rámci 28. roč. Komárňanských 
dní externým dodávateľom, 

 
b) vyčlenenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Komárno na 

rok 2019 vo výške 45.000,-  eur na realizovanie verejných obstarávaní, v zmysle 
bodu a), 

 
B/ žiada 

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

zapracovať finančné prostriedky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do návrhu 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019. 

 
     Termín: súčasne s návrhom Programového rozpočtu 

mesta Komárno na rok 2018 
 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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28/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schvaľuje 
 

prideliť 1-izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 49/4 v Komárne pre Z. G, 945 01 
Komárno, a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 2 VZN        
Mesta Komárna č. 6/2011 o prenajímaní  bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení  
neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu určitú 
na dobu  6 mesiacov, 

 
B/   žiada 
        Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
        zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/        
 tohto uznesenia. 
 

                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  
 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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29/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schvaľuje 
 

prideliť garsónku na adrese Ul. roľníckej školy 49/20 v Komárne pre J. F, 945 01 
Komárno, a zmluva o nájme bytu  bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 2 VZN Mesta 
Komárna č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na dobu určitú 
na dobu 1 rok, 

 
B/   žiada 
        Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
        zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/        
 tohto uznesenia. 
 

                                                                              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  
 
 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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30/2018 
uznesenie 

  k schváleniu  žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku  
OAZIS Zariadenie sociálnych služieb  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

 finančný príspevok v zmysle § 75 ods. (10) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách vo výške 10.000,- eur z Rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 z kapitoly 
7.1. - Finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi pre OAZIS Zariadenie 
sociálnych služieb, Ul. slobody 19B, Komárno, IČO: 311 93 897, 

 

B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválený finančný príspevok 
pre OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, Ul. slobody 19B, Komárno, IČO: 311 
93 897. 

            
                                                                             Termín: Termín: do 31.12.2018 

 
 
        

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 20. DECEMBRA 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 21.12. 2018 

 

30 

31/2018 
uznesenie 

k schváleniu  žiadosti  o poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

 finančný príspevok v zmysle § 75 ods. (10)  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách vo výške 10.000,- eur z Rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 
z nevyčerpaných finančných prostriedkov  kapitoly 7.1. – z Fondu krízovej intervencie  
pre Zduženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, Ul. Priateľstva 
2, 945 01 Komárno, IČO: 35613441, 

 
B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválený finančný príspevok 
pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, Ul. Priateľstva 
2 , 945 01 Komárno, IČO: 35613441. 

 
Termín: Termín: do 31.12.2018 

 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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32/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu č. 07/ÚHK/2018, predmetom ktorej bola kontrola dôvodov zrušenia 

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

2. Informatívnu správu č. 14/2018, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania platných 
právnych predpisov pri obstarávaní dvoch kusov osobných motorových vozidiel pre 
potreby fungovania Mestského úradu v Komárne, 

 
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 12.12.2018. 
 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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33/2018 
uznesenie 

k návrhu na prijatie „autokredit“ úveru pre mesto Komárno  
na kúpu  motorových vozidiel 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. návrh na prijatie „autokredit“ úveru pre mesto Komárno, 
 
2. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Komárno k prijatiu úveru na rok 2019, 
 

B/ schvaľuje 
 

1. za účelom financovania 80% časti obstarávacej ceny motorových vozidiel prijatie 
„autokredit“ úveru vo výške 41.174,40 eur so splatnosťou do 60 mesiacov formou 
uzatvorenia zmlúv o Autokredite od Škoda Financial Services, 
 

2. kapitálový výdavok vo výške 20% obstarávacej ceny motorových vozidiel 
spojeného s úhradou akontácie  nákupu 2 ks osobných automobilov zaradiť do 
kapitálových výdavkov na rok 2018, 

 
3. zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných 

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

 
a) zníženie výdavkových finančných operácií, odd. 01, položka 824 – splátka 

leasingu nákupu motorových vozidiel, o sumu 11.838,- eur, 
b) zvýšenie výdavkových finančných operácií, odd. 01, položka 821 007 – 

splátka úveru nákupu 2 ks motorových vozidiel formou autokreditu, o sumu 1 
544 eur, 

c) zvýšenie  kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 01, položka 714 – 
akontácia na nákup 2 ks motorových vozidiel formou autokreditu, o sumu 
10.293,60 eur, 

 
C/ žiada 

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

 
2. Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra mesta Komárno  
 

dôsledne preveriť verejné obstarávanie s prihliadnutím na zadanie predmetu 
verejného obstarávania, spôsobu financovania a nadväzne na splnenie 
požadovaných kritérií z hľadiska dodržania zákonov. Súčasne preveriť súlad so 
zákonmi a predpismi celý priebeh zakúpenia áut a tiež vykonania 
zabezpečovacieho nástroja. 
 

        
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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34/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 9615/5 o výmere 43 
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-20/2018 z 
parcely registra „C“ č. 9615/1 o výmere 1754 m2, zastavaná plocha, vedenej na               
LV č. 6434 v k. ú. Komárno pre Ing. P. M., rodeného M.,a manželku Z. M., rodenú M., 
obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 2001/2018 zo dňa 13. a  20. septembra 2018, 
zverejnený dňa 08. októbra 2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 9615/5 o výmere 43 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-20/2018                     
z parcely registra „C“ č. 9615/1 o výmere 1754 m2, zastavaná plocha, vedenej na               
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. P. M., rodeného M., a manželku Z. M., rodenú 
M., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku parc. reg. „C“ č. 
9607/1,2, ktorý je v ich vlastníctve, riadne sa oň starajú, udržiavajú na vlastné 
náklady, 
 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 24,40 eur/m2, celkom 1.049,- eur, za 

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  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
    
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
        

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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35/2018 
uznesenie 

       k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 10168/32 o výmere   740 
m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50814508-57/2018                
z parcely registra „C“ č. 10168/1 o výmere 8030 m², zastavaná plocha, vedenej na LV 
č. 6434 v k. ú. Komárno, pre L. K., rodeného K., 945 01 Komárno, bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 2064/2018 zo dňa 11. októbra 
2018, zverejnený dňa 29. októbra 2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   
 

B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

        
predaj pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 10168/32 o výmere 740 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50814508-57/2018 z parcely 
registra „C“ č. 10168/1 o výmere  8030 m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno pre L. K., rodeného K., 945 01 Komárno ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, 
poľnohospodárskych budov, ktoré sa nachádzajú na parc. registra „C“ č. 10168/3, 
parc. reg. „C“ č. 10168/6 a parc. reg. „C“ č. 10172 v k.ú. Komárno a žiadaný pozemok 
je oplotený k uvedeným nehnuteľnostiam, ktoré v takomto stave kúpil, 
 
2.   kúpnu cenu pozemku 100% z ceny podľa platnej BDÚ t.j. 30,10 eur/m², celkom  

22.274,- eur, za nasledovných podmienok: 
 

 - viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 

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

 
C/    žiada   
        Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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36/2018 
uznesenie 

k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

ponuku p. A. K., 945 01 Komárno, vo veci odpredaja novovytvorenej parcely reg. „C“ 
č. 11771/45 o výmere 58 m2, zastavaná plocha, vytvorenej z parcely reg. „C“ č. 
11771/14 o celkovej výmere 1284 m2, orná pôda a  z parcely reg. „C“ č. 11781/1, 
o celkovej výmere 699 m2, zastavaná plocha a nádvorie, podľa geometrického plánu 
č. 35974672-411/2018, vedených na LV č. 7590, na ktorej je vybudovaný mestský 
chodník spájajúci mesto Komárno s mestskou časťou Hadovce, 
 

B/ schvaľuje 
 

1. kúpu novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 11771/45  o výmere 58 m2 , zastavaná 
plocha, vytvorenej z parcely reg. „C“ č. 11771/14  o celkovej výmere 1284 m2 , 
orná pôda a z parcely reg. „C“ č. 11781/1, o celkovej výmere 699 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie, podľa geometrického plánu č. 35974672-411/2018, vedených  
na LV č. 7590, od vlastníka nehnuteľností A. K., 945 01 Komárno, z dôvodu 
verejného záujmu, nakoľko na predmetnej parcele je vybudovaný mestský 
chodník spájajúci mesto Komárno s mestskou časťou Hadovce, pre mesto 
Komárno, IČO: 00 306 525, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
nakoľko na predmetných nehnuteľnostiach vo vlastníctve navrhovateľa je 
vybudovaný mestský chodník spájajúci mesto Komárno s mestskou časťou 
Hadovce, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 94/2018 zo dňa 
12.06.2018, vypracovaným Ing. Ladislavom Szőllősim, vo výške 2.527,06 eur, 

 
2. zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, povolené 

prekročenie bežných príjmov a povolené prekročenie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 
a) zvýšenie bežných príjmov, položka 222 pokuty, o sumu  2.527,- eur,  
b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 01, položka 711 – nákup 

pozemkov, o sumu 2.527,- eur,   
 
C/        žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B2/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, 
 

2.    podpísať kúpnu zmluvu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
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37/2018 
uznesenie 

k úhrade škody  za užívanie pozemku bez právneho titulu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/      schvaľuje 
 

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

 
a)  zvýšenie bežných príjmov, položka 222 – Pokuty, o sumu 759,- eur,  
 
b)  zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.1., odd. 06, položka 637 – Náhrada 

škody za neoprávnené užívanie pozemku pod chodníkom o sumu 759,- eur, za 2 
roky,   

 
B/        žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno  
 
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu mesta Komárno na rok 2018, 
 

2. podpísať Dohodu o náhrade škody. 
 

Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 
        

 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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38/2018 
uznesenie 

k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom  
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 

 
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 2069/2018 zo dňa                       
11. októbra 2018, vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa                     
21. novembra 2018, na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou           
203,70 m2 v budove Zichyho paláca ( bývalá reštaurácia „Restaurant – Vigadó 
Klapka“ ), so súp.č.1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedený na LV 6434 v k. ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 40,- eur/m2/rok, ročné nájomné                
8148,- eur/rok,  zároveň najnižším podaním, na dobu určitú  10 rokov,  

 
B/         schvaľuje 
 

v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a  s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo dňa 
21. novembra 2018, prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 203,70 
m2 v budove Zichyho paláca (bývalá reštaurácia „Restaurant – Vigadó Klapka“), so 
súp.č.1044, na parc. registra „C“ č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno, pre 
Bona – ex, s.r.o,  so sídlom Nová Osada 50, 945 01 Komárno, spoločnosť, IČO: 36 
807 737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 20323/N, nájomné vo výške 81,00 eur/m2/rok, celkom 16.499,70 eur/rok, za 
nasledovnej podmienky: 
 
- nájomca sa v Zmluve o nájme zaviaže, že zachová názov reštaurácie „Klapka“, 

 
C/  žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
o podpísanie zmluvy o nájme s víťazom obchodnej verejnej súťaže podľa bodu B/ 
tohto uznesenia, 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   
 
D/ schvaľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž za vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže zo dňa 21. novembra 2018, podľa prezenčnej listiny a 
v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž 
nasledovne: 
JUDr. Štefan Bende , predseda                                  20,- eur 
Mgr. György Batta, člen         20,- eur 
Dávid Kovács, člen         20,- eur 
Ing. Anikó Kovácsová, člen                             20,- eur 
Ing. Zuzana Semenei, člen                   20,- eur 
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
        

Mgr. Béla Keszegh 
         primátor mesta 
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39/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe vo veci realizácie projektu týkajúceho sa  
kamerového systému mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému mesta 
Komárno.  

 
 
 

 
 
Mgr. Béla Keszegh 

         primátor mesta 
 


