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45/2015 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- Mgr. Imre Andruskó, 
- Mgr. Tímea Szénássy. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                    primátor mesta 
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46/2015 
uznesenie 

k návrhu programu 6. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2015 v 
nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky 
3. Žiadosti a návrhy na úseku športu – TE 57/215 
4. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
5. Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 – návrh 
6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
7. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
9. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného 
občianstva Mesta Komárno 

11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
12. Návrh na VZN mesta Komárno č. ....../2015, ktorým sa zmení VZN 8/2014 ktorým sa určí 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 

13. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
14. Žiadosť pána primátora – schválenie uznesenia k príležitosti 750. výročia vyhlásenia 

Komárna za mesto 
15. Rôzne 
16. Záver 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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47/2015 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií  na celoro čnú aktivitu športových klubov 
na rok 2015 z rozpo čtu Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 236 500,00 eur 
nasledovne (rozpočet tvorí prílohu uznesenia): 

 
1. Capoeira Komárno 500   eur 
2. Cavaliers Komárno 250   eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 500   eur 
4. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 500   eur 
5. FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor 200   eur 
6. ChessKom n.o. 300    eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno 15 000   eur 
8. Karate klub ABC car Komárno 2 000   eur 
9. Klub extrémnych športov Komárno 1 000   eur 
10. Klub Previs 1 000   eur 

  11. Klub turistov Kormorán Komárno 300   eur 
12. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR  450   eur 
13. Klub vodného póla Komárno 13 050   eur 
14. Klub vodných motoristov KORMORÁN 800   eur 
15. Komárňanský šachový klub 400 eur 
16. Mestský basketbalový klub Komárno 48 000 eur 
17. Občianske združenie SZARKALÁB 200 eur 
18. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3 000   eur 
19. Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 000   eur 
20. Slovenská federácia KEMPO  6 850   eur 
21. Slovenský rybársky zväz, MO Komárno, družstvo Tubertini 350 eur 
22. Športový biliardový klub 500 eur 
23. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 5 500   eur 
24. ŠSK ROYAL 3 500   eur 
25. TJ Dynamo Nová Stráž 6 000   eur 
26. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600   eur 
27. TJ SPŠ Komárno 500   eur 
28. TJ Step Komárno 3 400   eur 
29. Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno 3 300   eur 
30. Volejbalový klub Spartak Komárno 30 000   eur 
31. Zápasnícky klub Slávia Komárno 800   eur 
32. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 6 000   eur 
33. KFC Komárno 72 150   eur 
34. KŠP Poseidon Komárno 500   eur 
35. Tenisový klub Spartak Komárno 1 100   eur 
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s tým, že: 
 

a) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru 
a šport v znení VZN č. 15/2012, 

 
b) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na 

podporu športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na prenájom 
športovísk v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že 
výška nájomného sa z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. sa z uvedenej sumy 
prevádza priamo príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 

        Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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48/2015 
uznesenie 

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

Komárom na roky 2015 až 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 602.361,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 595.361,- eur), 

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

maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov na rok 
2015 vo výške 97.554,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
81.054,- eur),  

 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
B/ berie na vedomie 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov – 

 
- na rok 2016 vo výške 602.361,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 595.361,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 602.361,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 595.361,- eur),  
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 
2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov – 

 
- na rok 2016 vo výške 97.554,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške  81.054,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 97.554,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 81.054,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na roky 2015 až 2017 – vyrovnaný, 
rozpočet tvorí prílohu uznesenia, 

 
C/ ukladá 

riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelv ű Alapiskola Komárom 
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zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2015 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

                      primátor mesta  
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49/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno na roky  2015 až 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2015 vo výške 665.705,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 658.505,- eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno na 

strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 95.574,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 79.954,- eur),  

 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov, 

 
- na rok 2016 vo výške 665.805,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške  658.505,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 665.905,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 658.505,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno na roky 2015 až 2017 – 
vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov 

 
- na rok 2016 vo výške 95.574,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 79.954,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 95.654,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 79.954,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. Komenského, Komárno na 
roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/ ukladá 

riadite ľke Základnej školy J.Á. Komenského, Komárno 
 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
Termín: do 31.12. 2015 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta  
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50/2015 
uznesenie 

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

na roky 2015 až 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 621.334,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 621.134,- eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2015 
vo výške 87.885,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 
71.885,- eur),  

 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  na 
strane príjmov a výdavkov, 

 
- na rok 2016 vo výške 621.334,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 621.134,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 621.334,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 621.134,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na 
roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov 
- na rok 2016 vo výške 87.885,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 71.885,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 87.885 ,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 71.885,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
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C/ ukladá 

riadite ľke Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelv ű Alapiskola Komárom 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12. 2015 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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51/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno na roky 2015 až 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2015 vo výške 248.634,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 246.134,- eur), 

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

strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 39.875,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 33.375,- eur),  

 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
B/ berie na vedomie 

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

 
-    na rok 2016 vo výške 248.634,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 246.134,- eur), 
-   na rok 2017 vo výške 248.634,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 246.134,- eur), 
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2015 až 2017 – 
vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

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

 
-    na rok 2016 vo výške 39.875,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 33.375,- eur), 
-    na rok 2017 vo výške 39.875,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 33.375,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na 
roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 
C/ ukladá 

riadite ľovi Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 
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zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12. 2015 
 Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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52/2015 
uznesenie 

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

na roky 2015 až 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 650.485,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 649.485,- eur), 

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

maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 91.085,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 74.085,- eur),  

 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
B/ berie na vedomie 

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

 
- na rok 2016 vo výške 650.485,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 649.485,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 650.485,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 649.485,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno 
– Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2015 až 2017 – 
vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

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

 
- na rok 2016 vo výške 91.085,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 74.085,- eur), 
-  na rok 2017 vo výške 91.085,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 74.085,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom na roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
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C/ ukladá 
riadite ľovi Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  ma ďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ű Alapiskola Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12. 2015 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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53/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na r oky 2015 až 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2015 vo výške 481.381,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 479.381,- eur), 

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

na strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 67.647,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu mesta Komárno vo výške 54.647,- eur), rozpočet tvorí prílohu 
uznesenia, 

B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov, 

  
-   na rok 2016 vo výške 481.381,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 479.381,- eur), 
-   na rok 2017 vo výške 481.381,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 479.381,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2015 až 2017 – 
vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

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

  
-    na rok 2016 vo výške 67.647,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 54.647,- eur), 
-    na rok 2017 vo výške 67.647,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 54.647,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 
C/ ukladá 

riadite ľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 

 
 
 



UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2015 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2015. {PAGE  } 

zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12. 2015 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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54/2015 
uznesenie 

k návrhu rozpo čtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno  – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2015 až 2 017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2015 vo výške 
583.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 510.000,- eur),  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

B/ berie na vedomie 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov, 
 
- na rok 2016 vo výške 582.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 510.000,- eur), 
- na rok 2017 vo výške 582.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno 

vo výške 510.000,- eur), 
 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na roky 2015 až 2017 – vyrovnaný,  
 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/ ukladá 

riadite ľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárn o – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12. 2015 

Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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55/2015 
uznesenie 

k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komá rno číslo 8/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ konštatuje,  

 
1. že Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno číslo 8/2012 boli prerokované a 

spracované v súlade s § 22 až § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie,  

  
2. Záväzná časť Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 8/2012 je 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno číslo 5/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných 
častiach územného plánu mesta Komárno, 

 
B/ schva ľuje  
 

Územný plán mesta Komárno v znení Zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Komárno číslo 8/2012.  
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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56/2015 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schva ľuje 
 

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

 
Židovská náboženská obec, so sídlom Eötvösova ul. 15, 945 01Komárno, IČO: 
34073400, na program Oreach – vendég 2015 vo výške 200 eur,                
 

B/     žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 
         zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 

Mesta  Komárna  na sociálne a zdravotnícke účely pre: 
 
Židovská náboženská obec, so sídlom Eötvösova ul. 15, 945 01 Komárno, IČO:  
34073400, na program Oreach – vendég 2015 vo výške 200 eur.              

                                                                                         
                                                          Termín: do 10 dní po schválení na MZ 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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57/2015 
uznesenie k návrhu na schválenie aktualizovaného Zo znamu žiadate ľov o prenájom 

bytu a Zoznamu žiadate ľov o prenájom bytu  v DOU  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
       aktualizovaný Zoznam  žiadateľov o prenájom bytu a Zoznam žiadateľov o prenájom 

bytu v DOU na rok 2015 
 

(zoznamy tvoria prílohu uznesenia),  
 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

zabezpečiť zverejnenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a 
Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015 na úradných tabuliach 
mesta a webovej stránke mesta. 

 
Termín: do 15. apríla 2015 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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58/2015 
uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

        
prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 6/16 v  Komárne pre I. F., 
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na 
vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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59/2015 
uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť 2-izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 49/5 v Komárne pre H. R., trvale 
bytom 945 01 Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné 
náklady, a že sa s menovanou ukončí nájom 2-izbového bytu na adrese Palatínova 
ul. 44/5 v  Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta   
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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60/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/105 v Komárne pre A. H., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle 
§ 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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61/2015 
uznesenie 

k návrhu na prenájom  mestského bytu po uplynutí vý povednej lehoty 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schva ľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, na dobu určitú 3 
mesiace, so žiadateľkou: 

 
J. K., trvalým pobytom 945 01 Komárno,   
 
- nájom bytu Hviezdna ul. 19/13, Komárno  

 
ktorá v súlade s § 9 ods. 8 VZN č. 6/2011 o  prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta 
Komárno uzatvorí dohodu o splnení dlhu v splátkach na zaplatenie nedoplatku na 
nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí 
výpovednej lehoty a podpíše splátkový kalendár najdlhšie na dobu 24 mesiacov, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
     Termín: 60 dní od schválenia uznesenia                                                       

 Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 

 

 

 

 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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62/2015 
uznesenie 

k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových  priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schva ľuje 
 

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

  
-    zámer prenájmu nebytových priestorov s podlahovou plochou 203,70 m2, 

v dome Zichyho paláca v Komárne so súpisným číslom 1044 na parcele reg. 
„C“ č. 29/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno na dobu určitú, 5 rokov, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou  

 
pre M. H., podnikateľku s obchodným menom M. H., IČO: 14 071 339, miesto 
podnikania, Vnútorná okružná 68, 945 01 Komárno, evidovanú 
v Živnostenskom registri Obvodného úradu Komárno, číslo živnostenského 
registra : 401 – 3274, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
podnikateľka nebytové priestory užíva na prevádzkovanie reštaurácie od roku 
1992,  dala ich na vlastné náklady do prevádzky schopného stavu a aj 
v súčasnosti v nich prevádzkuje reštauráciu,   

  
2.    nájomné vo výške  40,- eur/m2/rok, celkom  8.148,- eur/rok, 

 
   za nasledovných podmienok : 
 

-   zmluva bude uzatvorená prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo podpísané uznesenie primátorom mesta o schválení 
prenájmu, 

 
 - mesto zverejní svoj zámer prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný 

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

 
B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora mesta  Komárno 
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme. 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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63/2015 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

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

 
- zámer prenájmu nebytového priestoru s podlahovou plochou 287 m2 na 

parc. registra „C“ č. 1846/1, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno na 
dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

 
pre spoločnosť Auto Venator s.r.o., IČO: 45 677 123, so sídlom Hviezdna 
2357/11, 945 05 Komárno, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 25986/T, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že predmet nájmu, ktorý v súčasnosti nie je 
v užívaniaschopnom stave zrekonštruuje na vlastné náklady, čím zvýši hodnotu 
majetku mesta, 

 
2.     nájomné vo výške 10,- eur/m2/rok, celkom 2 870,- eur/rok, 

 
  za nasledovných podmienok : 
 

-     nájomca môže vykonať rekonštrukciu nebytových priestorov len v rozsahu 
a výšky nákladov, ktoré budú vopred odsúhlasené príslušným oddelením 
MsÚ v súlade s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno na 
vlastné náklady, s tým, že časť vynaložených finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu (max. do výšky 14 940,- eur) môže byť po jej realizácii 
započítateľná s nájomným, za podmienok dojednaných v zmluve o nájme,  

 
-     investície do predmetu prenájmu sa stávajú majetkom mesta bez ďalšieho 

dodatočného finančného vyrovnania, 
 

-     pri skončení nájmu z dôvodu na strane nájomcu, alebo ak je nájomca v 
omeškaní s platením nájomného po čas dlhší ako 3 mesiace príp. pri 
porušení podmienok ustanovených v nájomnej zmluve zo strany nájomcu, tú 
časť vynaložených investícií, ktoré neboli počas trvania nájmu započítané 
s nájomným,  nájomca nie je oprávnený žiadať od prenajímateľa, 

 
-     v prenajímaných priestoroch nie je možné prevádzkovanie výherných 

hracích prístrojov, ani iných hazardných hier, 
 
-    mesto zverejní svoj  zámer prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
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1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme. 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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64/2015 
uznesenie na prenájom nebytového priestoru  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zámer prenájmu nebytového priestoru s podlahovou plochou 
140 m2 so súp.č. 1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do 
nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za 
minimálne nájomné vo výške  40,- eur/m2/rok, ktoré je zároveň najnižším podaním, 
na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

    
B/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 140 m2 so súp.č. 1044 na parc. 
registra „C“ č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno,  
 
- s vyvolávacou cenou za minimálne nájomné vo výške 40,- eur/m2/rok, ktoré je 

zároveň najnižším podaním, 
- na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  
- nájomca vykoná rekonštrukciu nebytových priestorov v súlade s podmienkami 

stanovenými Mestským úradom Komárno na vlastné náklady,   
- v prenajímaných priestoroch nie je možné prevádzkovanie výherných hracích 

prístrojov,  
- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca, 
- vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9a, ods. 9 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
C/ schva ľuje 
 

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

 
 MUDr. Anton Marek, predseda 
 Mgr. György Batta, člen 
 JUDr. Štefan Bende, člen 
 Adriana Gerencsériová, člen 
 Sylvia Gergelyová, člen 
 

        D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, 
na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, 

 
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ 

tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
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E/  žiada   
Ing. László Stubendeka,  primátora mesta Komárno 

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

Ing. László Stubendeka,  primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  
 

      Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  
                       

2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  

         
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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65/2015 
uznesenie 

k prenájmu pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

  
A/ schva ľuje 
 

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

 
- zámer prenájmu časti pozemku z parcely registra „C“ č. 10243 o výmere            

50 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
pre J. Ch. R., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom nadstavby bez súpisného čísla, 
vedenej na LV  12739, v ktorej chce zriadiť predajňu s rozličným tovarom, 
 

 2.  nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ, t.j. 4,52 eur/m2/rok, celkom                
226,-  eur/rok za nasledovných podmienok : 

 
 -   mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného 

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

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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66/2015 
uznesenie 

k  prenájmu pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Komárno vedenej na LV 6434 ako pozemok, parcela registra 
„C“ č. 11787 o výmere 24469 m2, orná pôda pre G. V., trvalým pobytom 945 01 Komárno. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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67/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  

  
na pozemku parc. registra „C“ č. 9677/4 sa nachádza rodinný dom s prístavbou so 
súp. č. 2402 vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parc. registra „C“ č. 9677/3 je 
priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k rodinnému domu a svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
 

B/ schva ľuje 
 

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. 9677/3 o výmere 647 m2, záhrada 

a parcely registra „C“ č. 9677/4 o výmere 14 m2, zastavaná plocha, 
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre R. T., trvalým pobytom 945 01 
Komárno,  

 
2.   kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 9,- eur/m2, celkom  

5 949,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 

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

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

 
C/ žiada Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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68/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra „C“ č. 4045, na ktorom sa nachádza 
rodinný dom v ich vlastníctve a pozemok na parcele  registra  „C“ č.4044 o výmere 50 
m2, ktorý je predmetom kúpy, je oplotený k rodinného domu a z hľadiska jeho 
dispozície nie je vhodný na samostatné využitie alebo predaj iným osobám,  
 

B/ schva ľuje 
 

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.  
4044 o výmere 50 m²,  zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k. 
ú. Komárno, pre Ing. K. B. a M. B., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 15,- eur/m2, celkom  

750,- eur, stanovenú podľa Článku 2 ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 

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

výške je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 

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

  
C/ žiada  

MUDr. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2015 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2015. {PAGE  } 

69/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje,  
 

že žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra „C“ č. 4024/2, na ktorom sa 
nachádza rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov a pozemok na parcele  registra  „C“ 
č. 4023 o výmere 85 m2  ktorý je predmetom kúpy, je oplotený k pozemku rodinného 
domu a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využitie alebo predaj 
iným osobám, 
 

B/ schva ľuje 
 

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.4023 o výmere 85 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. 
Komárno, pre T. B. a manželku M. B., obaja  s trvalým pobytom 945 01 
Komárno,  

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 15 eur/m2, celkom          

1 275 eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok: 

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

výške je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 

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

C/ žiada Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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70/2015 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
  

na pozemku parc. registra „C“ č. 6954 sa nachádza rodinný dom so súp. č. 2125 vo 
vlastníctve žiadateľov a pozemok parc. registra „C“ č. 6955 je priľahlý pozemok, ktorý 
je oplotený k rodinnému domu a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou,  

 

B/ schva ľuje 
 

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 svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) 

 
         predaj pozemku parcely registra „C“ č. 6954 o výmere 325 m2, zastavaná 

plocha a parcely registra „C“ č. 6955 o výmere 282 m2, záhrada, vedených na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre T. F. a manželku B. F., obaja s trvalým pobytom 
945 05 Komárno,  

 
2.    kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 15,- eur/m2, celkom   

9 105,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok : 

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

výške je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 

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

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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71/2015 
uznesenie k žiadosti o predaj pozemku 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zastavaná plocha a časti 
pozemku z parcely registra „C“ č. 5177/1 o výmere 29 m2, zastavaná plocha, vedených na 
LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. I. J., trvalým bytom 945 01 Komárno. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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72/2015 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10168/16 o výmere 209 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281-39/2014 z parcely reg. „C“ 
č. 10168/1 o výmere 13679 m2, zastavaná plocha a z parcely reg. „C“ č. 10171 o výmere  
168 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. B., trvalým bytom 
945 01 Komárno. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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73/2015 
uznesenie 

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

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

 
 -  zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/132 

o výmere 120 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
33779571-103/2014 z parcely registra „C“ č. 1703/123 o výmere 360 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž,  

 
pre P. F., s trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za nehnuteľnosťou v jeho vlastníctve 
a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo 
predaj iným osobám, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2, 

celkom 2.112,- eur, za nasledovnej podmienky : 
 

-     mesto zverejní svoj zámer predať pozemok ako prípad hodný osobitného   
zreteľa v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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74/2015 
uznesenie 

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

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

 
- zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/133 

o výmere 81 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
33779571-113/2014 z parcely registra „C“ č. 1703/1 o výmere 305 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž 

 
pre T. N. a manželku  E. N., obaja s trvalým bytom 945 04 Nová Stráž, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza za 
nehnuteľnosťou v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na 
samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, za             

17,60 eur/m2, celkom 1 425,60 eur, za nasledovných podmienok : 
        

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

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení kúpnej zmluvy. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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75/2015 
uznesenie 

k žiadosti o zámenu nehnute ľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
zámenu pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 2771/2 o výmere 584 m2, ostatná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281-53/2014 z parcely registra „C“ č. 2771 
o výmere 838 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta 
Komárno za pozemok parcely registra „C“ č. 6405 o výmere 624 m2, zastavaná plocha, 
vedenej na LV č. 10601 v k.ú. Komárno vo vlastníctve spoločnosti CASSONE SPORT s.r.o., 
IČO: 35 820 110, so sídlom Bratislava Shopping Center AUPARK Eisteinova 18, 851 01  
Bratislava. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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76/2015 
uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

schva ľuje 
 

Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve 
mesta tretími osobami bez právneho titulu s účinnosťou od 01.04.2015. 
(zásady tvoria prílohu tohto uznesenia) 

 
   
 
 
 

Ing. László Stubendek  
                  primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie nebolo podpísané a výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta 
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
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77/2015 
uznesenie 

na uzatvorenie dodatku k protokolu na zverenie maje tku Mesta Komárno  
do správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS  

a k zmene Zria ďovacej listiny COMORRA SERVIS   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o 
zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, 
do správy príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 
01 Komárno, IČO: 44 191 758, za účelom prevádzkovania mestského trhoviska 
nasledovne : 

 
Pozemky 

inv. č. LV p. reg. 
„C“ č. 

druh Výmera 
celkom 

z toho Hodnota 
v eur 

z toho 
% 

z toho    
v eur 

HIMN9/093/ 813 6434 2452/1 Ostatná plocha  7082 m2 660 m2 3.526,19     9,32   328,64 
HIMN9/093/131/22 6434 410/22 Zast. plocha a 

nádvorie 
797 m2   7 m2 3.968,32     0,88     34,92 

HIMN9/093/ 132 6434 411/1 Ostatná plocha 2409 m2   5 m2 1.199,46     0,21       2,52 
  
Celková  hodnota odovzdávaného HIM:     366,08 eur 
 
B/ schva ľuje 
 

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS v znení Dodatkov č. 1,2,3,4,  
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia, 

  
C/ ukladá Mgr. Tomášovi Nagyovi, riadite ľovi COMORRA SERVIS 
 

1.    predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v rámci 
predkladania rozpočtu COMORRA Servis aj návrh na financovanie 
prevádzkovania mestského trhoviska, 

 
2.   dodržiavať povinnosti správcu trhoviska vyplývajúce z ustanovení VZN č. 

4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území Mesta Komárno 

 
D/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku k protokolu o prenechaní majetku 
mesta Komárno do správy, 

 
2. o podpísanie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS, 

 
3. vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ a B/ uznesenia. 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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78/2015 
uznesenie 

 
 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Centra vo ľného času – Szabadid őközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času – 
Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 

 



UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2015 

 

                                                                                                  { PAGE   \* MERGEFORMAT }                    Uznesenia podpísané 
primátorom dňa 27.03.2015. 

             
 

79/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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80/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Eötvösova ul. 64, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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81/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. františkánov 20, Komárno – 

Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelv ű Óvoda Komárom 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20, Komárno – Ferences Barátok Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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82/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Handlovská ul. 4, Komárno - 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelv ű Óvoda Komárom 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská ul. 4, Komárno - Handlová Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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83/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komá rno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda 
Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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84/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – Komáromi Kacz 
Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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85/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Kapitánova ul. 29, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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86/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Lodná 
ul. 1, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 



UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2015 

 

                                                                                                  { PAGE   \* MERGEFORMAT }                    Uznesenia podpísané 
primátorom dňa 27.03.2015. 

             
 

87/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Meder čská ul. 38, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Mederčská ul. 38, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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88/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda 
Ul. mieru 16, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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89/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským  Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž – Hosszú Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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90/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Dlhá ul. 
1, Komárno – Nová Stráž. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 
 



UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2015 

 

                                                                                                  { PAGE   \* MERGEFORMAT }                    Uznesenia podpísané 
primátorom dňa 27.03.2015. 

             
 

91/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Materskej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Vodná ul. 29, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Óvoda Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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92/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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93/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Jána Ámosa Komenského, Komenského u l. 3, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jána 
Ámosa Komenského , Komenského ul. 3, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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94/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Móra Jóaiho s vyu čovacím jazykom ma ďarským – Jókai Mór 

Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Móra 
Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno –
Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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95/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy, Ul. pohrani čná 9, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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96/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským, Ul. práce 24, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Komárom. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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97/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Rozmarínová ul. 1, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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98/2015 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelá vacej činnosti  
Základnej umeleckej školy – M űvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje   

 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej 
školy – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno. 
 
(Správa tvorí prílohu uznesenia) 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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99/2015 
uznesenie  

k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno  o zabezpečenie priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť riaditeľky Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 
Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom o zabezpečenie priestorov na 
vyučovací proces školy, 

 
B/ schva ľuje 
 

zámer riešenia žiadosti Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
- Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom o zabezpečenie priestorov na 
vyučovací proces pre žiakov Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom, 

 
C/ žiada  
     Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárn o 
 

vypracovať minimálne tri alternatívne návrhy v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a 
predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že uvedené 
alternatívne návrhy budú obsahovať aj stanovisko dotknutých škôl a školských 
zariadení. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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100/2015 
uznesenie  

k Zásadám pre udelenie čestného ob čianstva Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
Zásady pre udelenie čestného občianstva Mesta Komárno. 
 
(Zásady tvoria prílohu uznesenia) 
 

 

 

 

 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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101/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Mgr. Ondreja Gajdá ča  
na odvolanie a na vo ľbu člena Komisie športu Mestského zastupite ľstva v Komárne 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ odvoláva 
  

člena – odborníka Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Komárne: Mgr. 
Františeka Dosúdila, 
 

B/ volí 
 

za člena – odborníka Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Komárne: Mgr. 
Ladislava Broczkého. 

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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102/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu Dávida Kovácsa  
na odvolanie a na vo ľbu člena Komisie športu Mestského zastupite ľstva v Komárne 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ odvoláva 
  

člena – odborníka Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Komárne: Mgr. 
Szabolcsa Százvaioho,  

 
B/ volí 
 

za člena – odborníka Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Komárne: Mgr. Ing. 
Ladislava Ferencziho. 

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 
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103/2015 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu PhDr. Imricha Knirsa   
na odvolanie a na vo ľbu člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytov é 

Mestského zastupite ľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ odvoláva 
  

člena – odborníka Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mestského 
zastupiteľstva v Komárne: Vojtecha Szabóa, 
 

B/ volí 
 

za člena – odborníka Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Komárne: Eriku 
Forróovú. 

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

          primátor mesta 
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104/2015 
uznesenie 

k príležitosti 750. výro čia vyhlásenia Komárna za mesto 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
A/ schva ľuje 
 

1. podpísanie a zverejnenie pamätnej listiny k jubilejnému výročiu dňa 01.04.1015, 
 
2. usporiadanie slávnostného podujatia k jubilejnému výročiu dňa 01.04.1015, 

 
B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta 
 
 vykonať úkony podľa bodu A/1,2 tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
          primátor mesta 

 
 
  


