
UZNESENIA ZO 44. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. OKTÓBRA 2018 – POKRAČOVANIE DŇA 18. OKTÓBRA 2018 

 

                                      1 Uznesenia podpísané primátorom dňa 23.10.2018 
 

 

2071/2018 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom  bremene na časť  parcely  reg. „C“ 
č. 137/1,  vo výmere 62,5 m2, ostatné plochy,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno 
na pripojovací teplovod k existujúcemu teplovodu 2xDN250, ktorý bude realizovaný 
v rámci stavebného konania k investičnej činnosti „Napojenie zdravcentra na 
teplovod“ medzi: mestom Komárno ako budúcim povinným z vecného bremena 
a COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, Miletičova 55, 821 09 Bratislava, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  Sro, 
vložka  číslo: 76137/B ako budúcim oprávneným z vecného bremena,  
 
za nasledovných podmienok:   

     
-  vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu dohodnutú oboma    

zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,  
 
-   viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je   
    30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene, 
 
-  zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych  

sietí a zariadení  geometrickým plánom,  
 

B/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
  

 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2072/018 
uznesenie 

            k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje   
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na diel 
č. 1 k parc. reg. „C“ č. 2972/3 o výmere 42 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno podľa priloženého geometrického plánu č. 35046520-71/2018 
s povinným: Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno, na zabezpečenie práva vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu 
len pre osobné motorové vozidlá v prospech oprávneného z vecného bremena: 
DINIX, s.r.o. so sídlom Bratislavská brána 2, 945 01 Komárno, IČO: 36 751 308, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
23360/N,  
 
za nasledovných podmienok: 
 
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a s jednorazovou  

odplatou 18,- eur/m2, 
 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 dní 
odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený  

z vecného bremena, 
 

B/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 20: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:      25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 18 
ZA    :  4 
PROTI    :  3 
ZDRŽALO SA   :  8 
NEHLASOVALO   :  3 
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2073/2018 
uznesenie 

           k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje   
 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 
pozemok, diel č. 1 k parc. reg. „C“ č. 7200/1 o výmere 3 m2, zastavaná plocha a diel 
č. 2 k parc. reg. „C“ č. 7200/1 o výmere 3 m², zastavaná plocha podľa priloženého 
geometrického plánu č. 35046520-72/2018, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno 
s povinným: Mesto Komárno IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská 
distribučná a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa, Vložka číslo: 3879/B.  
Investorom stavby je Nemocnica Komárno, s.r.o., IČO: 50 828 371, so sídlom 
Mederčská 39, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45715/N, k vybudovaniu elektrickej prípojky pre 
trafostanicu v areáli Nemocnice Komárno, na Malej jarkovej ulici v Komárne,  
 
za nasledovných podmienok: 
 
-    odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu 

18,- eur/m2,  
 
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena  je  30 dní 

odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, 
 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí investor 

stavby, 
 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2074/2018 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke   
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke k pozemkov, novovytvorených parciel registra „C“: 
- p. č. 3752/3, zastavaná plocha, o výmere 93 m2, vytvorenej geometrickým 

plánom č.44538359-241/2018 z parcely reg. „C“ č. 3752/1,  zast. plocha 
o celkovej výmere 3249 m2, vedenej na LV č. 6434,   

- p.č.3702/4, zastavaná plocha o výmere 39 m2, vytvorenej geometrickým plánom 
č.44538359-241/2018 z parcely reg. „C“ 3702/1, zast. plocha o celkovej výmere 
784 m2, vedenej na LV č. 6434, 

- p.č.3701/3, zastavaná plocha, o výmere 9 m2, vytvorenej geometrickým plánom 
č.44538359-241/2018 z parcely reg. „C“ č. 3701, zast. plocha o celkovej výmere 
305 m2, vedenej na LV č. 6434,   

- p.č.3700/7, zastavaná plocha, o výmere 47 m2, vytvorenej geometrickým plánom 
č.44538359-241/2018 z parcely reg. „C“ č.3700/1, zast. plocha o celkovej výmere 
1376 m2, vedenej na LV č. 6434,   

- č.3699/3, zastavaná plocha o výmere 10 m2, vytvorenej geometrickým plánom 
č.44538359-241/2018 z parcely reg. „C“ 3699/1, zast. plocha o celkovej výmere 
3464 m2, vedenej na LV č. 6434,   

 
s K. L., s trvalým pobytom, 945 01 Komárno a PhDr. A. L., s trvalým pobytom 94501 
Komárno, za účelom výstavby nových častí infraštruktúry a napojenia novej 
infraštruktúry na existujúcu mestskú komunikáciu, ktorú žiadateľ plánuje vybudovať 
na p. č. 3717/1 v jeho vlastníctve a vybudovania chodníka,  
 
za nasledovných podmienok:  
- zmluva o výpožičke sa uzatvorí na dobu určitú odo dňa vydania rozhodnutia 

o umiestnení stavby do dňa vydania kolaudačného rozhodnutia na novú 
infraštruktúru, 

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že predmet výpožičky bude užívať výlučne za účelom 
výstavby nových častí infraštruktúry a napojenia na existujúcu mestskú 
komunikáciu, 

- nové časti komunikácie a chodníka vybudované na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta odovzdá mestu Komárno do vlastníctva a správy bezodplatne, 

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

 
B/      žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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2075/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu č. 11/2018, predmetom ktorej bola kontrola služobných ciest 

primátora, viceprimátora, prednostu úradu a vedúcich jednotlivých odborov. 
 
2. Informatívnu správu č. 12/2018, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania povinností a 

úloh vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a 
doplnení niektorých zákonov v podmienkach samosprávy mesta Komárno. 

 
3. Informatívnu správu ohľadom zabezpečenia, štruktúry činností, fungovania a náplne práce 

komisií samospráv miest v SR do 50.000 obyvateľov a to s dôrazom na ich porovnanie s 
komisiami, ktoré sú vytvorené v súčasnosti v samospráve Komárna. 

 
4. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 05.10.2018. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2076/2018 
uznesenie 

k návrhu na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ volí 
 

 prísediaceho pre Okresný súd Komárno menovite: 
 
 Ing. D. Sz., 945 01 Komárno,  
 
B/ žiada 

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

Okresný súd Komárno, 
 

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

 
Termín: do 31.10.2018 

 
 
 
 

                                                                                                      
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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2077/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schvaľuje 
 
        prideliť 2 - izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/16 v Komárne pre E. K., trvalým 

pobytom 945 01 Komárno, a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 
2 VZN Mesta Komárna č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
v znení neskorších predpisov  s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená na 
dobu určitú na dobu trvania pracovného pomeru na  Mestskej polícii Komárno, 

 
B /   žiada 
       Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
       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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2078/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /      schvaľuje 
 
          prideliť 2 - izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 51/58 v Komárne pre J. L., 

a manžela I. L., trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva 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 Komárno 
 
          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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2079/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /      schvaľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 10/7 v Komárne pre M. L., trvalým 
pobytom 945 01  Komárno - Kava s tým, že zmluva 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 Komárno 
 
          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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2080/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /      schvaľuje 
 

prideliť garsónku s výnimkou na adrese Ul. roľníckej školy 51/54 v Komárne pre          
Z. S., 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  
          6 mesiacov, 
 
B /     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
         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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2081/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /      schvaľuje 
 

prideliť garsónku s výnimkou na adrese Veľký Harčáš 61/93 v Komárne pre          
M. B., trvalým pobytom  945 01 Komárno – Kava s tým, že zmluva o nájme bytu bude 
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1, písm. d  VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno, na dobu  určitú 6 mesiacov, 

 
B /     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
          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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2082/2018  
uznesenie 

k návrhu na úpravu rozpočtu školských zariadení na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 program 6 – 
Vzdelávanie na zabezpečenie vzdelávacieho procesu nasledovne: 
 
- Program 6.1.1. – Materské školy zníženie o finančné prostriedky vo výške 7.080,- 

eur, 
 
- Program 6.1.3. –  Centrum voľného času zvýšenie o finančné prostriedky vo 

výške 7.579,- eur, 
 
- Program 6.1.5. – Školský klub pri základnej škole nasledovne: 

- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösova č. 39 na strane bežných 
výdavkov na rok 2018 o finančné prostriedky vo výške 4.762,- eur, 
 

- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, 
Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2018 o finančné prostriedky vo 
výške 1.075,- eur, 
 

- zvýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole Móra Jókaiho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane bežných výdavkov na rok 
2018 o finančné prostriedky vo výške 2.304,- eur, 

 
- zvýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 

Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2018 o finančné prostriedky vo 
výške 1.690,- eur, 

 
- zvýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  

jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Komárom na strane bežných výdavkov na rok 2018 
o finančné prostriedky vo výške 1.382,- eur, 

 
- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 

1, Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2018 o finančné prostriedky 
vo výške 461,- eur, 

 
- Program 6.5. – Cirkevná škola MARIANUM, zvýšenie o finančné prostriedky vo 

výške 423,- eur, 
 
B/  žiada 
  Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
  a ukladá 
  riaditeľom(-kám) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Komárno 
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1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018, 
 

2. postupovať v zmysle bodu A/, B/1 tohto uznesenia. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2083/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 – vlastné príjmy 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zámer zmeny rozpočtu základných škôl, školských klubov detí a Základnej umeleckej 
školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 na strane bežných príjmov 
položka 200 – Nedaňové príjmy a na strane bežných výdavkov položka 630 – Tovary 
a služby do výšky skutočnosti z vlastných príjmov k 31.12.2018, 

 
B/     žiada 
  Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
  a ukladá 
  riaditeľom (-kám) škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Komárno 
 

1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018, 
 

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

Termín: do 31.12.2018 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2084/2018 
uznesenie 

k informatívnej správy o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2018/2019 

stav k 15. 09. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 



UZNESENIA ZO 44. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 11. OKTÓBRA 2018 – POKRAČOVANIE DŇA 18. OKTÓBRA 2018 

 

                                      16 Uznesenia podpísané primátorom dňa 23.10.2018 
 

 

2085/2018 
uznesenie 

k návrhu o doplnení Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov  
a objektov v cintorínoch mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

doplnenie Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta 
Komárno v zmysle §14 ods.4 zákona 238/2014 o ochrane pamiatkového fondu o hrob 
Károlya Harmosa  nachádzajúceho sa v parcele „J“ Rímsko - katolíckeho cintorína 
v Komárne,  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť doplnenie Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov 
v cintorínoch mesta v zmysle bodu A/  tohto uznesenia. 

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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2086/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno  
na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych 

hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 7/2016 Mesta 
Komárno pre: 
 
OOCR Podunajsko – Dunamente EGTC, Námestie Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 
50092499 vo výške 1.650,- eur 11/2015 na realizovanie projektu: „Remeselnícke trhy 
spojené s piknikom“, 
 

B/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

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

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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2087/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na účely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 7/2016 Mesta 
Komárno pre: 
 
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Palatínova 65/3, 945 01 Komárno, IČO: 
37967479 vo výške 490- eur na tlač „Kalendár podunajských vytrvalostných cyklotúr 
2019/Dunamenti kerékpáros teljesítménytúrák 2019“, 
 

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 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2088/2018 
uznesenie 

na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy  
v meste Komárno na obdobie od roku 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A)        schvaľuje  

                
uzatvorenie zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 
hromadnej dopravy osôb v meste Komárno s budúcim dodávateľom na dobu 10 
rokov od roku 2019, 

 
B/        žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 
postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 63: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:     25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 21 
ZA    :  5 
PROTI    :  2 
ZDRŽALO SA   :  11 
NEHLASOVALO   :  4 
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2089/2018       
uznesenie 

na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy  
v meste Komárno na obdobie od roku 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A)        schvaľuje  

                
uzatvorenie zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 
hromadnej dopravy osôb v meste Komárno s budúcim dodávateľom na dobu 5 rokov 
od roku 2019, 

 
B/        žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

 
postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2090/2018 
uznesenie 

Informatívnej správe o činnosti Rómskej občianskej hliadky 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o činnosti Rómskej občianskej hliadky. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

primátor mesta 
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2091/2018 
uznesenie 

k návrhu Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/    schvaľuje  
 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne, ktoré tvoria  
prílohu  tohto uznesenia, 

 
B/    žiada 
        Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zverejniť Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
webovom sídle mesta. 

                                                                          Termín: do 30 dní odo dňa schválenia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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2092/2018 
uznesenie 

K informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018, ktorá 
tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 


