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29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1173/2009
uznesenie

Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
 

A/ berie na vedomie

            Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 20. 
januára 2009,

       
 B/ schvaľuje 

1. zmenu uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  č.  1027/2008  zo  dňa 16. 
októbra 2008  nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

„A
/

schvaľuje

predaj  pozemku,  novovytvorenej  p.č.  2214/3 o výmere 400 m2,  zastavaná 
plocha,  vytvorenej  geometrickým  plánom  č.  32414013  –  50/08  zo  dňa 
08.01.2009 z p.č.  2214/1  o výmere 1 430 m2,  zastavaná  plocha,  a  z p.č.  
2216  o výmere  171  m2,  zastavaná  plocha,  vedených na  LV  6434  v k.ú.  
Komárno, pre S. G. trvalým pobytom Komárno, za dvojnásobok ceny podľa  
BDÚ, t. j. 1.950,- SKK/64,7281 EUR/m2, za nasledovných podmienok:

- zriaďuje  sa  vecné  bremeno  v prospech  vlastníka  pozemku  p.č. 
2214/3, na zabezpečenie práva prechodu osobami a prejazdu dopravnými  
prostriedkami cez p.č. 2214/1 v rozsahu vyznačenej geometrickým plánom 
č.  32414013-50/08  zo  dňa  08.01.2009,  vecné  bremeno  sa  zriaďuje 
bezplatne,

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

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

B/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
            Zodpovedný: prednosta MsÚ“

2. zmenu uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  č.  1160/2008  zo  dňa 18. 
decembra 2008 

„A
/

konštatuje, že

žiadatelia F.  P.  a manželka  A.  P.  sú  vlastníkmi  pozemku  p.č.  5901/44 
o výmere 19 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6697 v k.ú. Komárno, ktorí  
pozemok  odkúpili  od  Mesta  Komárno  pre  účely  výstavby  garáže.  Počas 
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povoľovacieho konania k výstavbe bolo zistené, že na predmetnom území sa 
nachádza  vodovodné  vedenie,  v ktorého  ochrannom  pásme  sa  nachádza 
predmetný pozemok a výstavba garáže z technických príčin nie je možná,

B/ schvaľuje

zámenu pozemkov medzi Mestom Komárno a F. P. a manželkou A. P., obaja  
trvalým pobytom Komárno, bez finančného vyporiadania nasledovne:
- Mesto Komárno zamení  pozemok  p.č.  6118/4 o výmere 20 m2,  

ostatná plocha, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, vo svojom výlučnom 
vlastníctve,

- F. P. a manželka A. P., obaja trvalým pobytom Komárno, zamenia 
pozemok p.č. 5901/44 o výmere 19 m2, ostatná plocha, vedený na LV 6697 
v k.ú. Komárno v ich vlastníctve, 

za nasledovných podmienok:
- zriaďuje sa predkupné právo v prospech Mesta Komárno, za cenu 

99,58 eur/3.000,- SKK,
- viazanosť vypracovaného návrhu zámennej zmluvy je 30 dní odo 

dňa doručenia návrhu zámennej  zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného 
práva,

- poplatok  za  podanie  návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 
platia žiadatelia,

C/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zámennej  zmluvy  a zmluvy  
o zriadení predkupného práva v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od  schválenia uznesenia

Zodpovedný: prednosta MsÚ“

3. zmenu  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  č.  891/2008  zo  dňa  12. 
septembra 2008                                                                       

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. vyradenie  majetku  Mesta  Komárno  v správe  škôl  a školských  zariadení  v 
originálnej  kompetencii  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Komárno 
z dôvodu neupotrebiteľnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 
o zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta  Komárno  v znení  neskorších 
predpisov nasledovne:

Škola, šk. zariadenie HIM DHM OTE SPOLU
Materská škola Ul.  
kapitánová 29, Komárno 0 12 724,80 8 698,00 21 422,80
Materská škola Ul. lodná 1, 
Komárno 6 000,00 231 798,80 150 223,44 388 022,24
Materská škola Eötvösova 
ul. 64, Komárno 0 13 605,00 35 366,00 48 971,00
CELKOM za OK 6 000,00 258 128,60 194 287,44 458 416,04
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(súpis vyradeného majetku tvorí prílohu uznesenia),

2. vyradenie  majetku  Mesta  Komárno  v správe  škôl  a školských  zariadení 
v prenesenej  kompetencii  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Komárno 
z dôvodu neupotrebiteľnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 
o zásadách  hospodárenia  s majetkom  Mesta  Komárno  v znení  neskorších 
predpisov nasledovne:

Škola, šk. zariadenie HIM DHM OTE SPOLU
Základná škola Móra 
Jókaiho s vyučovacím 

jazykom maďarským, Ul.  
mieru 2, Komárno 0 86 979,89 408 401,10 495 380,99
Základná škola Ul.  

Komenského 3, 
Komárno 0 372 132,56 183 791,43 555 923,99

Základná škola 
s vyučovacím jazykom 
maďarským, Eötvösova 

ul. 39, Komárno 34 030,- 376 426,70
2 607 056,2

4 3 037 512,94
Základná umelecká 
škola, Letná ul. 12,  

Komárno 13 650,00 276 724,50 208 615,20 498 989,70
Základná škola 

s vyučovacím jazykom 
maďarským, Ul. práce 

24 57 871,00 92 002,51 289 769,24 439 642,75
Základná škola Ul.  

pohraničná 9, Komárno 142 600,00 622 888,30
1 026 152,5

3 1 791 640,88
Základná škola Ul.  

rozmarínová 1, Komárno 0 173 194,15 179 806,49 353 000,64

CELKOM za PK 214 121,00 2 376 177,14 4 581 793,7
5 7 172 091,89

(súpis vyradeného majetku tvorí prílohu uznesenia),

3. pred  fyzickou  likvidáciou  vyradeného  majetku  ponúknuť  neupotrebiteľný  a 
prebytočný  majetok  Mesta  Komárno  v správe  škôl  a školských  zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno vyradeného v bode A/ 1. a 2.  
tohto uznesenia v zmysle § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách 
hospodárenia  s majetkom  Mesta  Komárno  v znení  neskorších  predpisov 
iným mestským organizáciám, 

B/ ukladá 
    Mestskému úradu v Komárne

                   vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia. 

Termín: 31. október 2008 
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
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C/ zrušuje 

uznesenie č. 1172/2005 – z dôvodu neakceptovania našej ponuky zo strany Com- 
Vargas s.r.o.,
uznesenie č. 1795/2006 – NSK neprispeje na rekonštrukciu budovy Zichyho paláca,
uznesenie č. 76/2007 – súvisí s uznesením č.800/2008, ktorý primátor vetoval,
uznesenie č. 191/2007 – súvisí s uznesením 217/2007,
uznesenie č. 217/2007 – odborný garant neodporučuje aplikáciu prostriedku PAX 18 na 
zlepšenie kvality vody Mrtvého ramena Váhu,
uznesenie č. 218/2007 - súvisí s uznesením 217/2007,
uznesenie č. 219/2007 – súvisí s uznesením 217/2007,
uznesenie č. 972/2008 – žiadateľ nedodržal termín viazanosti kúpnej zmluvy,
uznesenie č. 975/2008 – žiadateľ nepodpísal dodatok zmluvy,
uznesenie č. 986/2008 – pre nezáujem žiadateľa,
uznesenie č. 1062/B/6/2008 - žiadateľ nedodržal termín viazanosti kúpnej zmluvy.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1174/2009
uznesenie

k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1175/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

prideliť  1-izbový byt  v DOS v   Komárne pre A.  N.,  trvale bytom Komárno,  s tým, že 
v pridelenom  byte  opravy  vykoná  na  vlastné  náklady  a  zmluva  o nájme  bytu  bude 
uzatvorená v zmysle § 7 ods.  7 VZN č.  19/2003 o prenajímaní  bytov  vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok, 

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1176/2009

k návrhu na stanovenie výšky  mesačného nájomného v bytovom dome 
          na Ul. roľníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

      výšku mesačného nájomného v bytovom dome na Ul. roľníckej  školy 49 a 51, súpisné  
číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) nasledovne:

1) Byt č.1,61,66 1-izb.s podlah.pl. 29,65m2 24,89 eur 750,- Sk
2) Byt č. 2 1-izb.s podlah.pl. 28,40m2 23,89 eur 720,- Sk
3) Byt č. 3 1-izb.s podlah.pl. 28,49m2 23,89 eur 720,- Sk
4) Byt č. 4,51,56 1-izb.s podlah.pl. 29,70m2 24,89 eur 750,- Sk
5) Byt č. 5 2-izb.s podlah.pl. 44,40m2 37,17 eur 1120,- Sk
6) Byt č. 47 1-izb.s podlah.pl. 31,55m2 26,55 eur 800,- Sk
7) Byt č. 46 1-izb.s podlah.pl. 28,95m2 14,27 eur 730,- Sk
8) Byt č. 48 Garsónka 22,20m2 18,58 eur 560,- Sk 
9) Byt č. 12,22 1-izb.s podlah.pl. 29,55m2 24,89 eur 750,- Sk

10) Byt č. 13 1-izb.s podlah.pl. 29,05m2 24,23 eur 730,- Sk
11) Byt č. 11,8 Garsónka 26,85m2 22,57 eur 680,- Sk
12) Byt č. 10,9 Garsónka 27,60m2 23,23 eur 700,- Sk
13) Byt č. 14 1-izb. s podlah.pl. 27,60m2 23,23 eur 700,- Sk
14) Byt č. 15 1-izb. s podlah.pl. 30,05m2 25,22 eur 760,- Sk
15) Byt č.  7 1-izb. s podlah.pl. 29,35m2 24,56 eur 740,- Sk
16) Byt č.  6,16,26,36 Garsónka 21,30m2 17,92 eur 540,- Sk
17) Byt č.  52,57,62,67 1-izb. s podlah.pl. 33,30m2 27,88 eur 840,- Sk
18) Byt č.  53,58,63,68 2-izb. s podlah.pl. 48,75m2 40,82 eur 1.230,- Sk
19) Byt č.  50,49,55,54,60,59,65,64 Garsónka 19,00m2 15,93 eur   480,- Sk
20) Byt č.  23 2-izb. s podlah.pl. 36,80m2 30,87 eur 930,- Sk
21) Byt č.  21,18,31,28,41,38 Garsónka 26,75m2 22,23 eur 670,- Sk
22) Byt č.  20,19,30,29,40,39 Garsónka 27,50m2 22,90 eur 690,- Sk
23) Byt č.  24 1-izb. s podlah.pl. 29,75m2 24,89 eur 750,- Sk
24) Byt č.  25 1-izb. s podlah.pl. 29,10m2 24,23 eur 730,- Sk
25) Byt č.  17,27,37 1-izb. s podlah.pl. 29,85m2 24,89 eur 750,- Sk
26) Byt č.  32 1-izb. s podlah.pl. 29,30m2 24,56 eur 740,- Sk
27) Byt č.  33,43 1-izb s podlah.pl. 36,25m2 30,20 eur 910,- Sk
28) Byt č.  34 1-izb. s podlah.pl. 29,40m2 24,56 eur 740,- Sk
29) Byt č.  35 1-izb. s podlah.pl. 29,95m2 25,22 eur 760,- Sk
30) Byt č.  42 1-izb. s podlah.pl. 29,50m2 24,56 eur 740,- Sk
31) Byt č.  44 1-izb. s podlah.pl. 29,40m2 24,56 eur 740,- Sk
32) Byt č.  45 1-izb. s podlah.pl. 30,90m2 25,89 eur 780,- Sk
s tým, že táto výška mesačného nájomného sa zvyšuje o 5,47 eur/165,- Sk za výdavky 
spojené so správou, je platná do 31. decembra 2009 a ročne bude prehodnotená k 31. 
decembru,

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripraviť zmluvy o nájme bytu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia. 
Termín: priebežne

Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1177/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu po uplynutí výpovednej lehoty

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6  VZN 
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:

K.M, trvale bytom Komárno  
- bytu Komárno  

ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za 
plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí  výpovednej  lehoty a podala žiadosť 
o odkúpenie nájomného bytu,

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

spracovať  a zaslať  návrh  zmluvy  o nájme  bytu  v zmysle  bodu  A/  tohto  uznesenia, 
následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 
6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
                                                           Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1178/2009
uznesenie

k návrhu na odpredaj bytov rodinnom dome

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

1. odpredaj 3-izbového bytu na prízemí rodinného domu so súpisným číslom 1042 na 
Palatínovej  ul.  v Komárne,  spoluvlastníckeho  podielu  109/248  na  spoločných 
častiach a zariadeniach  domu a na pozemku parc.  č.  1994/1 o výmere 324 m2, 
zastavané  plochy  a  nádvoria  a  na  pozemku  parc.  č.  1994/2  o  výmere  196  m2, 
zastavané  plochy  a  nádvoria,  vedeného  na  LV  č.  8528  v k.ú.  Komárno,  pre 
spoluvlastníka  domu,  G.B.,  trvalý  pobyt  Komárno,  za  kúpnu  cenu  vo  výške 
trojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca Ing. Marty Czuczorovej,  č. 
24/2008 t.j. za cenu 102.868,60 eur/3.099.019,74 Sk. 

2. odpredaj 2-izbového bytu na prízemí rodinného domu so súpisným číslom 1042 na 
Palatínovej ul. v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 56/248 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1994/1 o výmere 324 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria  a na pozemku parc.  č.  1994/2 o výmere 196 m2 –  zastavané 
plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 8528 v k.ú. Komárno pre spoluvlastníka domu, 
G.B.,  trvalý  pobyt  Komárno,  za  kúpnu  cenu  vo  výške  trojnásobku  ceny  určenej 
znaleckým  posudkom  znalca  Ing.  Marty  Czuczorovej,  č.  24/2008  t.j.  za  cenu 
51.031,38 eur/1.537.371,51 Sk, 

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,

B/   ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

zabezpečenie  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnych  zmlúv  v zmysle  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

      
              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1179/2009
uznesenie

k návrhu na vyňatie nehnuteľnosti z evidencie majetku a z účtovnej evidencie majetku 
Mesta Komárno a jeho zverenie do správy Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

1. vyňatie nehnuteľnosti z evidencie majetku mesta  Komárno, vedenej pod inventárnym 
číslom HIM-1/801/98 v celkovej nadobúdacej hodnote 6.599.220,50 Sk, v zostatkovej 
hodnote ku dňu 31.12.2008 vo výške 6.445.234,50 Sk, a vyňatie z účtovnej evidencie 
majetku Mesta Komárno, 

2. zverenie nehnuteľnosti v zmysle bodu A/1 do správy Základnej školy, Komenského 
ul. 3, Komárno, 

           
B/   žiada
      MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a
       ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. riaditeľovi Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno  

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.
   

Termín: 28. februára 2009
Zodpovední: riaditeľ ZŠ a prednosta MsÚ        

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1180/2009
uznesenie

k návrhu na vyňatie nehnuteľností z evidencie majetku a z účtovnej evidencie majetku 
Mesta Komárno a jeho zverenie do správy Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

1. vyňatie nehnuteľností z evidencie majetku mesta  Komárno vedenej pod inventárnym 
číslom  HIM-1/801/019  v celkovej  nadobúdacej  hodnote  3.426.857,96  Sk, 
v zostatkovej  hodnote  ku  dňu  31.12.2008  vo  výške  2.831.487,76  Sk  a vyňatie 
z účtovnej evidencie majetku Mesta Komárno, 

2. zverenie nehnuteľností  v zmysle bodu A/1 do správy Základnej školy, Ul. pohraničná 
9, Komárno,  

           
B/   žiada
       MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a
       ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. riaditeľke Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno 

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 28. februára 2009
Zodpovední: riaditeľ ZŠ a prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1181/2009
uznesenie

k návrhu na vyňatie nehnuteľností z evidencie majetku a z účtovnej evidencie majetku 
Mesta Komárno a jeho zverenie do správy Základnej školy v vyučovacím jazykom 

maďarským Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

1. vyňatie nehnuteľností z evidencie majetku mesta Komárno vedenej pod inventárnym 
číslom HIM-1/801/87 v celkovej nadobúdacej hodnote 5.119.927,60 Sk, v zostatkovej 
hodnote ku dňu 31.12.2008 vo výške 4.558.096,20 Sk a vyňatie z účtovnej evidencie 
majetku Mesta Komárno, 

2. zverenie nehnuteľností  v zmysle bodu A/1 do správy Základnej školy v vyučovacím 
jazykom maďarským Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Komárom,

           
B/   žiada
       MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a
      ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. riaditeľovi  Základnej  školy  v vyučovacím jazykom maďarským Ul.  práce  24, 

Komárno  -   Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 28. februára 2009
Zodpovední: riaditeľ ZŠ a prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1182/2009
uznesenie

k návrhu na vyňatie nehnuteľnosti z evidencie majetku a z účtovnej evidencie majetku 
Mesta Komárno a jeho zverenie do správy Základnej školy v vyučovacím jazykom 

maďarským Móra Jókaiho, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Komárom

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

1. vyňatie nehnuteľnosti z evidencie majetku mesta  Komárno vedenej pod inventárnym 
číslom  HIM-1/801/97  v celkovej  nadobúdacej  hodnote  3.753.312,50  Sk, 
v zostatkovej  hodnote  ku  dňu  31.12.2008  vo  výške  3 665 728,50  Sk  a vyňatie 
z účtovnej evidencie majetku Mesta Komárno, 

2. zverenie nehnuteľnosti  v zmysle bodu A/1 do správy Základnej školy v vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Komárom,

           
B/   žiada
      MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a
       ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. riaditeľke Základnej  školy v vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, 

Komárno  -  Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 28. februára 2009
Zodpovední: riaditeľ ZŠ a prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1183/2009
uznesenie

k Návrhu na odvolanie zástupcov mesta zo školských rád 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ odvoláva

delegovaných  zástupcov  mesta  z rád  škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja nasledovne:

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom 
maďarským,
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno

MUDr. Tibor Bastrnák

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno

MUDr. Anton Marek

Stredná priemyselná škola
Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó

Stredná poľnohospodárska škola
m.č. Hadovce 12, 945 01 Komárno

MUDr. Peter Tóth

Združená stredná škola obchodu a služieb
Ul. Budovateľská 32, 945 01 Komárno

JUDr. Vojtech Novák

Stredné odborné učilište strojárske
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno

MUDr. Zsolt Sebő

Špeciálna základná škola s VJM
Košická 8, 945 01 Komárno

Mgr. László Fazekas

Špeciálna základná škola
Hradná 7, 945 01 Komárno

Ing. Imrich Dubány

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mesta oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1184/2009
uznesenie

k Návrhu na odvolanie zástupcov iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré sa 
podieľajú na výchove a vzdelávaní z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ odvoláva

delegovaných  zástupcov  iných  právnických  osôb  alebo  fyzických  osôb,  ktoré  sa 
podieľajú  na výchove a vzdelávaní  z rád škôl  a školských zariadení  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno, nasledovne:

Materská škola Eötvösova ul. 64,  Komárno Mgr. Dagmar Tóthová

Materská škola vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 48,  Komárno

Mgr. Katarína Vrečičová 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
františkánov 20, Komárno

Mgr. Tibor Jókai

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 
Handlovská ul. 4, Komárno

Mgr. Andrea Tóth

Materská škola Kapitánová ul. 29,  Komárno Mgr. Katarína Pallyová

Materská škola Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno Agáta Szigethiová

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
Komáromi Kacza 39, Komárno

Ružena Grolmusová

Materská škola Mederčská ul. 38, Komárno Mgr. Dáša Szitásová

Materská škola Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž Mgr. Marta Kecskésová

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá 
ul. 1, Komárno – Nová Stráž

Mgr. Mikuláš Hübsch

Materská škola Ul. mieru 16, Komárno Mgr. Zsuzsanna Čermák

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná 
ul. 29, Komárno

Andrea Pataky

Centrum voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno Eva Besztrová

Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Mgr. Stanislav Jiríček

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Zlatica Libaiová

Základná škola Komenského ul. 3, Komárno Mgr. Helena Vicianová
 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno

RNDr. Ladislav Habán

15



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

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

PaedDr. Adriana Farkas

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno

Anna Vargová

Základná umelecká škola, Letná ul. 12, Komárno Mgr. Tibor Jókai

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť  delegovaným  zástupcom  oznámenie  o  odvolaní  v zmysle  bodu  A/  tohto 
uznesenia. 

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1185/2009
uznesenie

k Návrhu na delegovanie ďalších zástupcov zriaďovateľa do školských rád 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ deleguje

ďalších  zástupcov  zriaďovateľa  do rád  škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno nasledovne:

Materská škola Eötvösova ul. 64,  Komárno Mgr. Dagmar Tóthová

Materská škola vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 48,  Komárno

Mgr. Katarína Vrečičová 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
františkánov 20, Komárno

Mgr. Tibor Jókai

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 
Handlovská ul. 4, Komárno

Mgr. Andrea Tóth

Materská škola Kapitánová ul. 29,  Komárno Mgr. Katarína Pallyová

Materská škola Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno Agáta Szigethiová

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
Komáromi Kacza 39, Komárno

Ružena Grolmusová

Materská škola Mederčská ul. 38, Komárno Mgr. Dáša Szitásová

Materská škola Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž Mgr. Marta Kecskésová

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá 
ul. 1, Komárno – Nová Stráž

Mgr. Mikuláš Hübsch

Materská škola Ul. mieru 16, Komárno Mgr. Zsuzsanna Čermák

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná 
ul. 29, Komárno

Andrea Pataky

Centrum voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno Eva Besztrová

Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Mgr. Stanislav Jiríček

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Zlatica Libaiová

Základná škola Komenského ul. 3, Komárno Mgr. Helena Vicianová
 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. 
práce 24, Komárno

RNDr. Ladislav Habán

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

PaedDr. Adriana Farkas
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Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno

Anna Vargová

Základná umelecká škola, Letná ul. 12, Komárno Mgr. Tibor Jókai

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť  delegovaným  zástupcom  oznámenie  o  delegovaní  v zmysle  bodu  A/  tohto 
uznesenia. 

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

18



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1186/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 9/2002 – Materská škola, Eötvösova ul. 48, Komárno  - 
Eötvös  Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Óvoda,  Komárom,  na základe  zmeny právnej  úpravy 
podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove  a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1187/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 1/2002 – Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno na 
základe  zmeny právnej  úpravy podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1188/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 2/2002 – Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno na 
základe  zmeny právnej  úpravy podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1189/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 3/2002 – Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno na základe 
zmeny právnej  úpravy podľa  zákona číslo  245/2008 Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní  (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1190/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 5/2002 – Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno na 
základe  zmeny právnej  úpravy podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1191/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 8/2002 – Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
na základe zmeny právnej úpravy podľa zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1192/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  10/2002  –  Materská  škola  s vyučovacím  jazykom 
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno – Ferences barátok utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Óvoda,  Komárom  na základe  zmeny právnej  úpravy podľa  zákona číslo  245/2008 Z.  z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1193/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  11/2002  –  Materská  škola  s vyučovacím  jazykom 
maďarským,  Handlovská  ul.  4,  Komárno  –  Handlová  utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Óvoda, 
Komárom  na základe zmeny právnej úpravy podľa zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1194/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  12/2002  –  Materská  škola  s vyučovacím  jazykom 
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – Komáromi Kacz Endre utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Komárom  na základe zmeny právnej úpravy podľa zákona číslo 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1195/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  13/2002  –  Materská  škola  s vyučovacím  jazykom 
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno – Víz utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom  na 
základe  zmeny právnej  úpravy podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1196/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  14/2002  –  Materská  škola  s vyučovacím  jazykom 
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž – Hosszú utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Komárom - Őrsújfalu  na základe zmeny právnej úpravy podľa zákona číslo 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

29



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1197/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  2  k zriaďovacej  listine  č.  18/2002  –  Materská  škola,  Ul.  Komáromi  Kacza  33, 
Komárno – Komáromi Kacz Endre utcai Óvoda, Komárom na základe zmeny právnej úpravy 
podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove  a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1198/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 16/2002 – Materská škola, Ul. mieru 16, Komárno – Béke 
utcai Óvoda, Komárom na základe zmeny právnej úpravy podľa zákona číslo 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1199/2009
uznesenie

k návrhu na schválenie zmeny zriaďovacích listín 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok č.  2 k zriaďovacej  listine č.  30/2002 – Centrum voľného času,  Rozmarínová ul.  2, 
Komárno – Szabadidőközpont, Rozmaring utca 2, Komárom na základe zmeny právnej úpravy 
podľa  zákona  číslo  245/2008  Z.  z.  o  výchove  a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov.

(Dodatok zriaďovacej listiny tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1200/2009
uznesenie

k Návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta na 
telesnú kultúru a šport - návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie účelových dotácií pre celoročné aktivity športových klubov 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 nasledovne:

I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY 
Mestský basketbalový klub, Komárno 63 068  eur
Klub vodného póla, Komárno 11 618  eur
SRZ, MsO Komárno, pretekárske družstvo LRU-Tubertini 996  eur
KFC Komárno 92 943  eur
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho, Komárno   9 294  eur
Volejbalový klub Spartak, Komárno 11 286  eur
Dievčenský volejbalový klub, Komárno 5 643  eur
TJ Futbalový oddiel DYNAMO, Nová Stráž 2 324  eur
TJ Femina, Komárno 199  eur
TJ STEP – basketbalový oddiel Klokani, Komárno 1 494  eur
FK Aktiv Komárno 1 162  eur
TJ SPŠ, Komárno 498  eur

II. INDIVIDUÁLNE ŠPORTY
Kajak & Kanoe klub, Komárno 14 937  eur
KomKo, plavecký oddiel, Komárno 3 983  eur
Delta klub, Komárno 3 319  eur
Športový klub boxu Sartak, Komárno 4 647  eur
Karate klub ABC car, Komárno 1 328  eur
Slovenská federácia Kempo, Komárno 2 656  eur
1. Biliardový club, Komárno 996  eur
Box club Bašta, Komárno 1 660  eur
Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno 664  eur
Box club Dunaj Rom 996  eur
Klub vodného motorizmu Lodiar, Komárno 664  eur
Športový klub polície, Komárno 597  eur
Tenisový klub SPARTAK, Komárno 1 660  eur
TJ Pokrok - stolnotenisový oddiel, Komárno 498  eur
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno 830  eur
Športovostrelecký klub ROYAL Komárno 664  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,

B/ schvaľuje, že

poskytnutie účelových dotácií pre celoročné aktivity športových klubov z Rozpočtu Mesta 
Komárno  podľa  VZN č.  5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z Rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport na rok 2009 
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podľa bodu A/ tohto uznesenia je maximálna dotácia pre uvedené športové kluby na rok 
2009 od Mesta Komárno,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1201/2009
uznesenie

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie  na jednorazovú aktivitu športových klubov na 
rok 2009 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie účelových dotácií na jednorazové športové podujatia 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 nasledovne:

1. Strelecký klub asfaltových terčov Komárno, Jókaiho ul. 30, Komárno
vo  výške  300  eur  na  organizáciu  streleckých  pretekov  na  oblúkovej  strelnici  a 
vysokej veži,
vo výške 300 eur na organizáciu streleckých pretekov Compact parcours,

2. Zápasnícky klub Spartacus, Hradná ul. 22, Komárno
vo výške 3 000 eur na organizáciu 4. ročníka medzinárodného kvalifikačného turnaja 
juniorov "Veľká cena Komárna",
vo  výške  3 000  eur  na  organizáciu  7.  ročníka  medzinárodného  turnaja  mládeže 
"Memoriál Kúr Gejzu",

3. Kajak & Kanoe klub Komárno, Župná 18, Komárno
vo výške 3 500 eur na organizáciu 51. ročníka Veľkej ceny Komárna,

4. Klub vodných motoristov Kormorán, Dunajské nábrežie 32/40, Komárno
vo výške 1 600 eur organizáciu 1. kola Majstrovstiev SR v štyroch kategóriach,

5. Športovostrelecký klub ROYAL Komárno, Ul. pohraničná 5, Komárno
vo výške 600 eur na organizáciu 14. ročníka medzinárodnej súťaže „Pohár generála 
Klapku“,
vo výške 450 eur na organizáciu 10. ročníka medzinárodnej súťaže „Pohár kapitána 
Lajosa“ (finále Euroligy),
vo výške 300 eur na organizáciu organizácia súťaže o Putovný pohár primátora (12. 
roč. súťaže mestských policajtov)
vo výške 300 eur na podporu účasti dvoch nominantov na ME v Španielsku 

6. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Ul. pohraničná 10, Komárno
vo výške 500 eur na organizáciu 5.  ročníka medzinárodného basketbalového turnaja 

"Memoriál Eduarda Šeba"

7. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo výške 300 eur na organizáciu družobného stretnutia Štefana Baráka

8. Športový klub boxu Spartak, Športová ul. 1, Komárno
vo výške 1 500 eur na organizáciu medzinárodného turnaja „Olympijských nádejí 
kadetov“

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,

35



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
B/ ukladá

Mestskému úradu v Komárne

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. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1202/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie  účelovej  dotácie  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 pre:

J.B., Komárno
vo výške 300 eur na prípravu športovca na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta 
v silovom trojboji a nákup superdresov

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,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1203/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 
na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

poskytnutie  finančnej  dotácie  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 pre:

Š.H., Komárno
na podporu účasti na ME v predoviek.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

38



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1204/2009
uznesenie

k Správe Komisie pre verejnú súťaž

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   berie na vedomie 

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 10. januára 2009,

B/    schvaľuje
 

predaj novovytvorených pozemkov na Vodnej ulici, p.č. 1445/2 o výmere 817 m2, ostatná 
plocha, a p.č. 1479/4 o výmere 1000 m2, záhrady, vytvorených geometrickým plánom č. 
36531171/73/2008 z parciel vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre spoločnosť D. so 
sídlom  Komárno,  IČO:  18 047 602,  zapísaná  v obchodnom  registri  Okresného  súdu 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1398/N za kúpnu cenu 97.798,11 eur / 2.946.266,- Sk 

za nasledovnej podmienky:

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

C/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnej súťaži podľa návrhu predsedu 
komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž konanú dňa 10. 
januára 2009 nasledovne:

Ing. Kornél Horváth  - predseda komisie 2,00 eur/60,25 Sk
Ing. Imrich Dubány  - licitátor 2,00 eur/60,25 Sk
Ing. Béla Sánta 2,00 eur/60,25 Sk
Ing. Katarína Prodovszká 2,00 eur/60,25 Sk

D/  ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1205/2009
uznesenie

k zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 789/2008 
zo dňa 5. júna 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/       mení 

uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  č.  789/2008  zo  dňa  5.  júna  2008 
nasledovne:

            „Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie  verejnej  súťaže  na  odpredaj  pozemku,  vedeného  na  LV  6434  v k.ú. 
Komárno ako p.č. 9535 o výmere 1062 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou 15,53 eur /  
468,- Sk  /m2, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

                                                                                         Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1206/2009
uznesenie

k Návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Rámcovej zmluvy 
o vymedzení práv a povinností pri vstupe strategického investora do akciovej 

spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie

alternatívne  návrhy  Rámcovej  zmluvy  o vymedzení  práv  a povinností  pri  vstupe 
strategického investora do akciovej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta 
Komárno, a.s., vypracované v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 940/2008 zo dňa 12. septembra 2008 a návrh Zmluvy o výkone akcionárskych práv 
v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s., 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

v nadväznosti na realizáciu obchodnej verejnej súťaže zabezpečiť vypracovanie:

1. návrhu Zmluvy o výkone akcionárskych práv v spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie Mesta Komárno, a.s.,

2. návrhu na zmenu Nájomnej  zmluvy,  uzatvorenej  medzi spoločnosťou KOMVaK – 
Vodárne  a kanalizácie  Mesta  Komárno,  a.s.,  a Mestom  Komárno  o nájme 
vodárenského majetku Mesta Komárno. 

Termín: podľa textu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1207/2009
uznesenie

k návrhu Koncepcie turistickej informačnej činnosti spoločnosti VIATOR, s.r.o. 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Koncepciu turistickej informačnej činnosti spoločnosti VIATOR, s.r.o.

B/ žiada
konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o.

1. zapracovať do koncepcie:
a) propagačné  materiály  TIK  budú  viacjazyčné  (slovenské,  maďarské,  nemecké 

a anglické),
b) zamestnanci  TIK  budú  podávať  informácie  v jazyku  slovenskom,  maďarskom 

a anglickom, resp. nemeckom,
c) TIK si zachová centrálne postavenie v okrese a v záujme spolupráce nadviaže 

kontakt s okolitými obcami,
d) TIK bude v rámci mesta ponúkať a organizovať vlastné turistické programy, 
e) TIK  bude  spolupracovať  v rámci  mesta  s  podnikateľskými  subjektmi 

poskytujúcimi služby cestovného ruchu,
 

2. zabezpečiť  podmienky  informačnej  činnosti  v súlade  s  „Koncepciou  turistickej 
činnosti spoločnosti VIATOR, s.r.o.“  s účinnosťou od 1. februára 2009,

3. zvolať  mimoriadne  zasadnutie  valného  zhromaždenia  na  schválenie  „Koncepcie 
turistickej činnosti spoločnosti VIATOR, s.r.o.“ a realizovať opatrenia v zmysle bodu 
B/1 a B/2 tohto uznesenia,

Termín: 6. február 2009
Zodpovedný: konateľ spoločnosti

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

na  zastupovanie  Mesta  Komárno  na  valnom  zhromaždení  VIATOR,  s.r.o.,  v súlade 
s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1208/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom objektu Turistickej informačnej kancelárie na Župnej ulici 
v Komárne spoločnosťou VIATOR, s.r.o. 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie  dodatku  k Nájomnej  zmluve  č.  589/288/OSM/2008  zo  dňa  02.01.2008, 
uzatvorenej  medzi  Mestom  Komárno,  ako  prenajímateľom  a VIATOR,  s.r.o.,  ako 
nájomcom o zmene predmetu nájmu, t. j. rozšírenie predmetu nájmu v článku I. zmluvy 
o bod 3 o prenájom nebytových priestorov v obytnom dome so s.č. 1136 na p.č. 42 na 
Župnej  ulici  v Komárne, vedenom na LV 9661 v k.ú. Komárno s podlahovou plochou 
34,20  m2 spolu  so  všetkými  hnuteľnými  vecami  nachádzajúcimi  sa  v nebytovom 
priestore, s platnosťou od 1.02.2009 za nasledovných podmienok:

- zoznam  HIM  a OTE  bude  súčasťou  dodatku  k nájomnej  zmluve.  Zoznam  tvorí 
prílohu tohto uznesenia,

- viazanosť  vypracovaného  návrhu  dodatku  k nájomnej  zmluve  je  30  dní  odo  dňa 
doručenia návrhu dodatku k nájomnej zmluve,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k nájomnej zmluve v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia.

Termín: 1. február 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

43



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1209/2009
uznesenie

K návrhu Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií s účinnosťou dňom 1. februára 
2009,

B/ zrušuje

Sadzobník  úhrad  nákladov  za  sprístupňovanie  informácií,  schválený  uznesením 
Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  číslo  1572/2006  zo  dňa  17.07.2006,  dňom 31. 
januára 2009.

Termín: 31. január 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1210/2009
uznesenie

K zadaniu pre Územný plán zóny prímestskej rekreácie Apáli Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/    konštatuje, že

Mesto Komárno vykonalo všetky zákonné opatrenia pri oboznámení širokej verejnosti 
v rámci prípravných prác a prerokovania zadania pre ÚPN-Z prímestskej rekreácie Apáli 
a písomné  pripomienky  a návrhy  boli  zapracované  do  zadania  a vyhodnotenia 
pripomienkového konania,

B/ schvaľuje

         zadanie pre Územný plán zóny prímestskej rekreácie Apáli Komárno,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. požiadať  Ministerstvo  výstavby  a regionálneho  rozvoja  o poskytnutie  dotácie 
v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

                                                                                                   Zodpovedný: prednosta MsÚ
                                                                                                   Termín: 31. januára 2009

2. po  obdržaní  dotácie  z MV  a  RR  SR  zaobstarať  spracovanie  návrhu  Územného 
plánu zóny prímestskej  rekreácie  Apáli  Komárno podľa  schváleného zadania  pre 
ÚPN-Z a vyhodnotenia pripomienok.

                                                                                           Zodpovedný: prednosta MsÚ
                                                                                         Termín: v súlade so zmluvou o dielo

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1211/2009
uznesenie

k Návrhu na spolufinancovanie 
„Územného plánu zóny prímestskej rekreácie Apáli Komárno“ z Rozpočtu Mesta 

Komárno a z  dotácie  MV a RR SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 
a miest

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie  žiadosti  o finančnú  dotáciu  na  spracovanie  návrhu  a čistopisu 
„Územného  plánu  zóny  prímestskej  rekreácie  Apáli  Komárno“  s rozpočtovým 
nákladom  17.747,70  eur/534.667,-  SKK z  dotácie  MV a RR SR na  spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest v súlade s Výnosom MV a RR – 2005 
– 3856/38753-41:1809/M zo dňa 8. augusta 2005,

2. spolufinancovanie  projektu  vo  výške  20%  celkových  oprávnených  nákladov 
v rozpočtovom roku 2009  t.j. 3.549,54 eur/106.933,40 SKK v rámci Rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2009, 

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31. január 2009

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1212/2009
uznesenie

k  Návrhu Zmien Územného plánu mesta Komárno č. 3/2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

žiada 
INVESTCONSULT  s.r.o. Komárno ako zástupca investora KOMPOZ s.r.o. Bratislava

podklady  k návrhu Zmien Územného plánu mesta Komárno č.  3/2008 doplniť  o nasledovné 
vyjadrenia a stanoviská:
1. predložiť vyjadrenie Železnice SR k navrhovanému riešeniu prístupovej cesty (alternatíva I. 

predložená  pre  MZ)  nakoľko  vyjadrenie  ŽSR k návrhu  3/2008  hovorí  o mimoúrovňovom 
križovaní pozemných komunikácií a železničnej trate a v návrhu nie je dodržané ochranné 
pásmo železnice. 

2. predložiť zmluvu o budúcej zmluve o odpredaji  časti pozemku, pacely11874/9 a 11874/17 
v k.ú. Komárno, pre KOMPOZ s.r.o. Bratislava, nakoľko časť navrhnutej cesty vedľa trate 
a časť  križovatky  za  železničným  prechodom  je  nakreslený  na  pozemok,  ktorý  je 
v súkromnom vlastníctve,

3. predložiť ďalšie alternatívne návrhy:
- alternatíva II. - rozšírenie miestnej komunikácie Ulice odborárov do kategórie MO 9,5/60 

od železničného podjazdu ku križovatke s Ulicou mieru, vrátane riešenia križovatky pri 
železničnom  prechode  na  ulicu  Okružnú  a križovatky  Ulice  odborárov  a Ulice  mieru, 
vrátane riešenia železničného prechodu a ďalších prístupových ciest,

- alternatíva  III.  -  rozšírenie  miestnej  komunikácie  Ulice   odborárov  do  kategórie  MO 
9,5/60 od Ulice budovateľskej ku križovatke Ulice mieru, vrátane riešenia železničného 
prechodu a ďalších prístupových ciest,

- alternatíva IV.  - predlženie Ulice odborárov smerom k budúcej zástavbe Palatinská línia 
017K cez železničné trate a ďalších prístupových ciest.

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1213/2009
uznesenie

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 1147/2008 zo dňa 18. decembra 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1147/2008 zo dňa 18. decembra 2008 
nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť  riaditeľky  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra  Jókaiho 
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o zmenu rozpočtu 
na rok 2008,  presun finančných prostriedkov vo výške 106 tis.  Sk na zabezpečenie 
digitálneho kamerového systému v budove školy,

B/ schvaľuje

zmenu  rozpočtu  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím 
jazykom maďarským  Móra  Jókaiho  Komárno  na  rok  2008,  presun  rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci  schváleného rozpočtu na rok 2008, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, zníženie na strane bežných výdavkov a zvýšenie na strane 
kapitálových výdavkov vo výške 106 tis. Sk na zabezpečenie digitálneho kamerového  
systému v budove školy,

C/ ukladá
riaditeľke  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra  Jókaiho 
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

1. premietnuť  zmenu  rozpočtu  v zmysle  bodu  B/  tohto  uznesenia  do  rozpočtu 
Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho Komárno v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008,

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ“

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1214/2009
uznesenie

k návrhu na úpravu rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť  riaditeľa  COMORRA  SERVIS  o  úpravu  rozpočtu  na  rok  2008  presunom 
finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 41.080,- 
Sk na nákup kosačky,

B/ schvaľuje 

zmenu rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2008 presunom finančných prostriedkov 
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 41.080,- Sk na nákup kosačky

- zníženie na položke 635 006 41 - Rutinná a štandardná údržba budov, 
objektov alebo ich častí o 41.080,- Sk, 

- zvýšenie na položke 713 004 41 - kapitálové výdavky vo výške 41.080,- 
Sk,

C/ ukladá
Ing. Dezső Nágelovi, riaditeľovi COMORRA SERVIS

1. premietnuť  zmenu  rozpočtu  v zmysle  bodu  B/  tohto  uznesenia  do  rozpočtu 
COMORRA SERVIS na rok 2008,

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

Termín: do 31. januára 2009
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

49



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1215/2009
uznesenie

k určeniu cien za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

rozhodnutie  Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  č.  0040/2009/V,  ktorým  pre 
regulovaný subjekt KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. schvaľuje od 
1.1.2009 do 31.12.2009 tieto maximálne ceny:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom s výnimkou lokality
Zemianska Olča, Okoličná, Tôň    23,00 Sk/m3 (0,7635 Eur/m3)

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom pre odberateľov v lokalite
Zemianska Olča, Okoličná, Tôň    24,80 Sk/m3 (0,8232 Eur/m3)

maximálna cena za distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom                           11,50 Sk/m3 (0,3817 Eur/m3)

maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou    21,49 Sk/m3 (0,7133 Eur/m3)

(uvedené ceny sú bez DPH, konverzný kurz je 1 Eur = 30,126 Sk),
 

B/ schvaľuje

cenu za výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom s výnimkou lokality
Zemianska Olča, Okoličná, Tôň    23,00 Sk/m3 (0,7635 Eur/m3)

cenu za výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom pre odberateľov v lokalite
Zemianska Olča, Okoličná, Tôň     24,80 Sk/m3 (0,8232 Eur/m3)

cenu za distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom                           11,50 Sk/m3 (0,3817 Eur/m3)

cenu za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou    21,49 Sk/m3 (0,7133 Eur/m3)

(uvedené ceny sú bez DPH, konverzný kurz je 1 Eur = 30,126 Sk).

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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1216/2009
uznesenie

k Návrhu na spolufinancovanie projektu
 „Rozvoj prepravnej služby a sociálneho taxíka v meste Komárno“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie  žiadosti  o finančnú  dotáciu  v súlade  s  Výnosom  Ministerstva  práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 
o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
Slovenskej  republiky  v znení  výnosu  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1  na realizáciu projektu 
„Rozvoj prepravnej služby a sociálneho taxíka v meste Komárno“, ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno,

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu, 
3. spolufinancovanie  projektu  vo  výške  10%  z celkových  nákladov  na  realizáciu 

projektu, t.j. vo výške 4.945,- eur, 
 

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: predloženie žiadosti do 28. februára 2009 
                                                             realizácia projektu do 31. decembra 2009

                                                Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  

51



UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 
29. JANUÁRA 2009

___________________________________________________________
1217/2009
uznesenie

k Návrhu na spolufinancovanie projektu
„Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie  žiadosti  o finančnú dotáciu v súlade  s   Výnosom  Ministerstva  práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 
o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
Slovenskej  republiky  v znení  výnosu  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 na realizáciu projektu 
„Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno“,  ktorý je v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno,

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu, 
3. spolufinancovanie  projektu  vo  výške  10%  z celkových  nákladov  na  realizáciu 

projektu, t.j. vo výške 3.980,- eur, 

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: predloženie žiadosti do 28. februára 2009 
                                                  realizácia projektu do 31. decembra 2009

                                    Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
     primátor mesta  
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