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1408/2017 
uznesenie  

ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

1. výsledky konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016 
 

- hodnota majetku konsolidovaného celku:                99 340 540,05 eur 
- výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:         338 811,15 eur, 

 
2.  audítorskú správu o výsledkoch overovania konsolidovanej účtovnej závierky 

Mesta Komárno k 31.12.2016, 
 

3. konsolidovanú výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta 
Komárno za rok 2016, 

 
4. dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Komárno k 31.12.2016,  
 
B/ schvaľuje 
 

1.  konsolidovanú účtovnej závierku k 31.12.2016 
 

- hodnota majetku konsolidovaného celku:                99 340 540,05 eur 
- výsledok hospodárenia konsolidovaného celku:         338 811,15 eur, 

 
2. konsolidovanú výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta 

Komárno za rok 2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1409/2017 
uznesenie  

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
výsledok hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2017 nasledovne: 

 
príjmy        10 429 220,22 eur 
výdavky       9 440 282,42 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1410/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno,  

IČO: 36537870,  za I. polrok 2017 
                                                      
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna 
a výsledok hospodárenia za I. polrok 2017 nasledovne: 
 

Náklady                                            2 293 201,-  eur 
Výnosy                                             2 417 393,-  eur 
Výsledok hospodárenia – zisk            124 192,-  eur. 

 
(účtovné výkazy k účtovnej závierke za I. polrok 2017 tvoria prílohu uznesenia) 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1411/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. 
Športová 1, 945 01  Komárno, IČO: 43 797 831 za I. polrok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky spoločnosti CALOR, s.r.o. za I.polrok 2017 
a výsledok hospodárenia za I. polrok 2017 nasledovne: 

 
Náklady  spolu:                                        143 677  eur 
Výnosy spolu:                                          170 144  eur 
Výsledok hospodárenia – zisk:                  26 467  eur. 
 

(účtovné výkazy k účtovnej závierke za rok 2017 tvoria prílohu uznesenia) 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 28. SEPTEMBRA 2017 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 05. OKTÓBRA 2017 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 10.10.2017 5 

1412/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o.,                                 
Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno,  IČO: 36522309  

za I. polrok 2017 
            
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
   
berie na vedomie 
 
účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky spoločnosti COM-MÉDIA spol. s.r.o. a 
výsledok hospodárenia  za I. polrok 2017 nasledovne: 
 

Náklady                                                              70 514,64   eur 
Výnosy                                                               71 393,17   eur 
Výsledok hospodárenia  - zisk                                878,53   eur.                        

 
(účtovné výkazy k predloženej účtovnej závierke za I. polrok 2017 tvoria prílohu 
uznesenia) 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1413/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
Seniorov Komárno, ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno, IČO:00352489 

za I. polrok  2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1/ výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 

Seniorov Komárno za I. polrok 2017 nasledovne: 
 

Príjmy                648 226,87  eur 
Výdavky               597 712,21  eur, 

 
2/  výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov za I. 

polrok 2017 nasledovne:                                                  
    

Výnosy                                                    678 129,69  eur 
Náklady                                                   680 171,18  eur 
Výsledok hospodárenia – strata             -   2 041,49  eur. 

 
(účtovné výkazy k predloženej účtovnej uzávierke za I. polrok 2017 tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1414/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia za I. polrok 2017 príspevkovej organizácie 
Mestské kultúrne stredisko Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 059994 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
berie na vedomie 
 
1/  výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne  

stredisko Komárno za I. polrok 2017 nasledovne: 
 

Príjmy                                 208 573,67  eur 
Výdavky                              202 295,10  eur, 

 

2/   výsledok hospodárenia  príspevkovej  organizácie  Mestské  kultúrne  stredisko  za 
I. polrok 2017 nasledovne: 

    
Výnosy                                  211 509,80  eur 
Náklady                                 210 961,92  eur 
Výsledok hospodárenia                + 547,88  eur. 

 
(účtovné výkazy k predloženej účtovnej závierke za I. polrok 2017 tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1415/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie  
COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758   

za I. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA 

SERVIS za  I. polrok 2017 nasledovne: 
 
Príjmy                                  725 140,-  eur 
Výdavky                  688 464,-  eur, 

 
2.   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
      za  I. polrok 2017 nasledovne: 
 

                                    Hlavná činnosť      Podnikateľská činnosť            Celkom 
 

Výnosy         576 976,10 eur          241 053,56 eur              818 029,66 eur 
Náklady         564 823,18 eur          213 645,12 eur              778 468,30 eur 
Výsledok hospodárenia      12 152,92 eur            27 408,44 eur                39 561,36 eur. 
 
(účtovné výkazy k predloženej  účtovnej závierke za I. polrok 2017 tvoria prílohu 
uznesenia) 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1416/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2017, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, nasledovne: 

 
- zníženie  kapitálových výdavkov, program 8.3 – Rozvoj mesta – investície, 

položka  717  Investície  do  vodárenského  majetku  + havárie,  o  sumu  
85 000 eur,  

  
- zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3. – opravy vodárenského 

majetku + havárie, položka 635, o sumu 85 000 eur, 
                 

B/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1417/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu na rok 2017, presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, nasledovne: 

 
- zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3 – Rozvoj mesta – investície, 

odd. 06., položka 717 Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie 
a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK o sumu  25 000 eur,  

 
- zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3, odd. 05, položka 635 oprava 

striech na  budovách ČOV o sumu 25 000 eur, 
                 

B/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1418/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
             

dôvodovú správu potreby rekonštrukcie  vyhnívacej nádrže, 
             
B/ schvaľuje 

 
1)  nevyhnutnú realizáciu rekonštrukcie vyhnívacej nádrže, 
 

     2)  zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 nasledovne:  
 

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

- zníženie finančných operácií, program 1.5, od. 01, položka 821 – 
splátka obnovy miestnych komunikácií o sumu  22 567 eur, 

- zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 04,  položka 700 – 
ÚPN mesto Komárno o sumu 35 000 eur, 

- zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06, položka 700 – 
Ostatné, nerozdelená rezerva o sumu 25 330 eur, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. odd. 05, položka 700 – 
Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV o sumu  82 897 eur, 

 
b) zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 – prevod 

z investičného  fondu  o sumu  58 788 eur,  
- zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. odd. 05, položka 700 – 

Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV o sumu  58 788 eur, 
               

B/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 
 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1419/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a rozpočtovej 
organizácie Zariadenia pre seniorov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť o účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky rozpočtovej 
organizácie Zariadenia pre seniorov  

 
B/     schvaľuje 

 
zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, presun 
rozpočtovaných  prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a výdavky  nasledovne: 
 

       1) zníženie bežných výdavkov, program 8.6.3, odd. 05, položka 632 dažďová 
voda o sumu 2 159 eur, 

 
 2) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 7.3 – rozpočtová organizácia  

Zariadenie pre seniorov o sumu 2 159 eur, 
 
C/ žiada 
     Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 
D/ žiada 

Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Komárno na rok 2017 v zmysle  bodu B. 

 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1420/2017 
uznesenie 

k návrhu na zvýšenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/     berie na vedomie 
 

Žiadosť o zvýšenie  rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2017 na strane 
príjmov a výdavkov o sumu 34 000 eur, 

 
B/     schvaľuje 
 

zmenu  Programového rozpočtu Mesta Komárno a rozpočtovej organizácie 
Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 
00352489, povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov 
nasledovne: 
 

1) zvýšenie príjmu RO od klientov zariadenia o 34 000 eur, 
2) zvýšenie bežných výdavkov RO  zariadenia o 34 000 eur,                        

 
C/    žiada 
     Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 
D/ žiada 

Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie 
pre seniorov Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov 
Komárno na rok 2017 v zmysle  bodu B. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1421/2017 
uznesenie 

  k  Žiadosti o účelový kapitálový finančný príspevok na rok 2017 – vyhotovenie 
projektovej dokumentácie k Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – 

Mestské kultúrne stredisko Komárno  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

žiadosť riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko p. Anny 
Vargovej o schválenie navýšenia účelového kapitálového finančného príspevku 
o 1 587,- eura, t.j. vo výške 16 587,- eur na vyhotovenie projektovej 
dokumentácie a tepelno-technického posudku na zateplenie hlavnej budovy 
MsKS, ako aj na iné náklady súvisiace s realizáciou projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MsKS“, a to na náklady verejného 
obstarávania a na spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“, 

 
B/  schvaľuje 
 

1. navýšenie účelového kapitálového finančného príspevku schváleného MZ  
uznesením č. 1131/2017 zo dňa 26.1.2017 v čiastke 15 000,- eur o 1 587,- 
Eur, t.j. kapitálový príspevok vo výške 16 587,- eur na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie a tepelno-technického posudku na zateplenie 
hlavnej budovy MsKS, ako aj na iné náklady súvisiace s realizáciou 
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“, vrátane 
nákladov verejného obstarávania a na spolufinancovanie oprávnených 
nákladov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“, 

 
2. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 nasledovne: 

 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 587,- eur, položka 700 – zníženie 

energetickej náročnosti budovy MsÚ. CVČ a budovy MP, 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 587,- eur, položka 720 – transfer 

príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko, 
 

3.  Zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na 
rok 2017  

   
- zvýšenie príjmov o 1 587,- eur – t.j. kapitálový finančný príspevok vo 

výške 16 587,- eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie a tepelno-
technického posudku na zateplenie hlavnej budovy MsKS, ako aj na iné 
náklady súvisiace s realizáciou projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MsKS“, a to na náklady verejného  obstarávania 
a na spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MsKS“, 

 
C / žiada  
     Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
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premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do 
Programového       rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 
D/  žiada 

Annu Vargovú, riaditeľku príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko Komárno 

 
premietnuť zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko na    rok 2017 v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia. 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1422/2017 
uznesenie 

k žiadosti  na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
  

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, presun 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky nasledovne: 
 

- zníženie kapitálových výdavkov, položka – 700 Zníženie energetickej 
náročnosti budov MŠ o sumu 15 148 eur, 

- zníženie kapitálových výdavkov, položka  – 700 Zníženie energetickej  
náročnosti budovy MÚ, CVČ a budovy MP o sumu 3 692 eur, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov, položka 700 Energetický audit 
verejného osvetlenia mesta Komárno o sumu 18 840 eur, 

 
B/ žiada 
      Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
      

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1423/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, povolené 
prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných 
výdavkov nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 – prevod 

z rezervného fondu  o sumu  5 500 eur,  
 
2. zvýšenie bežných výdavkov, odd. 06., program 8.6.2, položka 635 – 

oprava kasárenskej budovy pevnosti – dodanie a montáž medených 
odkvapových rúr vo výške 5 500 eur,  

 
B/     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1.  premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, 

 
2.  po obdržaní poistného plnenia z poistnej udalosti č. 8810217814, vrátiť 

finančné prostriedky v čiastke 5 500 eur  do rezervného fondu mesta 
Komárno. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1424/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, povolené 
prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných 
výdavkov nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 – prevod 

z rezervného fondu  o sumu  13 096 eur,  
 
2. zvýšenie bežných výdavkov, odd. 06., program 4.2, položka 635 – oprava 

rozvodových   skríň  –  výmena  2  nebezpečných  rozvádzačov  vo  výške 
13 096 eur,  

 
B/  žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 
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1425/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 

 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, povolené 
prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných 
výdavkov nasledovne: 

 
1. zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002 – prevod 

z investičného  fondu  o sumu  8 109 eur,  
 

2. zvýšenie kapitálových výdavkov, odd. 06., program 8.3, nasledovne: 
 
a)  700 – Výbeh pre psov – o sumu 1 609 eur, 
b) 700 - Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej  ulice v Mestskej 
časti  Nová  Stráž od križovatky  s Darányiho ulicou po cintorín  o sumu 
6 500 eur, 

 
B/     žiada 
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

                                                                primátor mesta  
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1426/2017 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom 
Mesta Komárno v roku 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 1 až 7/2017, 9 až 15/2017, 28 až 35/2017 a 43 až 52/2017 
schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2017 za obdobie január až august 2017. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1427/2017 
uznesenie  

k poslaneckému návrhu pána Ing. Bélu Szabóa k Programového rozpočtu Mesta 
Komárno na rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
Ing. László Štubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
predložiť príslušným komisiám, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu návrh 
položkovitého rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie s rozpisom na podpoložky na 
rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1428/2017 
uznesenie 

k Príkazu primátora č. 2/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 

 
Príkaz primátora č. 2/2017, Harmonogram prípravy programového rozpočtu 
Mesta Komárno na roky 2018, 2019, 2020, 

                                   
B/     žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

 postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1429/2017 
uznesenie 

k Správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS   
 o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o vývoji príjmov a výdavkov 
z prevádzkovania parkovacieho systému s prílohami č. 1 a č. 2.  

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

                                                                primátor mesta  
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1430/2017 
uznesenie 

Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno  
v správe COMORRA SERVIS do nájmu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

- zámer prenájmu nehnuteľnosti – športového objektu so súp.č. 2801 na 
parc. registra „C“ č. 994 o výmere 879 m2, zast. plocha a na parc. registra 
„C“ č.  995 o výmere 437 m2, zast. plocha v k.ú. Komárno (Hradná ul.), 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  v správe príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS, IČO: 44 191 758, so sídlom Športová 1, 945 01 
Komárno, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárna,  pre WASABI 
TEAM s.r.o.,  IČO: 46 691 791, so sídlom Zámoryho 7, 945 01 Komárno, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: 
Sro, Vložka č.: 31875/N, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1344/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017, 
zverejnený dňa 24.07.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých  poslancov 

 
1. v súlade s  ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- prenájom nehnuteľnosti – športového objektu so súp.č. 2801 na 

parc. registra „C“ č. 994 o výmere 879 m2, zast. plocha a na parc. 
registra „C“ č.  995 o výmere 437 m2, zast. plocha v k.ú. Komárno 
(Hradná ul.), vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  v správe 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, IČO: 44 191 758, so 
sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárna, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, 
pre WASABI TEAM s.r.o., IČO: 46 691 791, so sídlom Zámoryho 7, 945 
01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 31875/N, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko nehnuteľnosť vyžaduje veľkú 
rekonštrukciu a bude užívaný na športové účely, na dobu neurčitú, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
2.  nájomné vo výške 1,- eur/rok, 

za nasledovných podmienok: 
- akékoľvek stavebné úpravy na objekte  je možné vykonať len so 

súhlasom vlastníka nehnuteľnosti,  
- nájomca sa zaväzuje, že investície a rekonštrukčné práce na predmete 

nájmu vykoná na vlastné náklady a vynaložené náklady na 
rekonštrukčné práce nie sú započítateľné s nájomným,  

- investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po 
ukončení nájmu sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,  
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- rekonštrukčné práce nájomca začne najneskôr do 5 mesiacov odo dňa 
uzatvorenia zmluvy o nájme,  

- v prípade nedodržania termínu začatia rekonštrukčných prác,   
prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, 

- nájomca sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude užívať na športové 
účely, 

- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca, 
- nájomca umožní užívanie už existujúcej lezeckej steny súčasnému 

prevádzkovateľovi, 
- rekonštrukčné práce na nehnuteľnosti je možné vykonať z rôznych 

dotácii a grantov,  
 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
a  
Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS 

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

                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

                                                                primátor mesta  
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1431/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

 
- zámer  prenájmu parc. registra „C“ č. 9283 o výmere 21 m2, zast.  plocha 

a parc. regista „C“ č. 9284 o výmere 309 m2, záhrada, vedené na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, pre M. K., rodenú K., s trvalým pobytom  945 01 
Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Komárne číslo 1360/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017, zverejnený dňa 
24.07.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj 
v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
- prenájom parc. registra „C“ č. 9283 o výmere 21 m2, zast.  plocha 

a parc. regista „C“ č. 9284 o výmere 309 m2, záhrada, vedené na LV 
č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú,  pre M. K., rodenú K., s 
trvalým pobytom  945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že na pozemku parc. registra „C“ č. 9283 sa 
nachádza záhradná chatka, ktorou je vlastníčkou na základe kúpnej 
zmluvy zo dňa 30.05.2017,  

 
2. nájomné vo výške 15 % z BDÚ, t.j. 5,77 eur/m2/rok, celkom 1 904,10 

eur/rok,  
 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1432/2017 
uznesenie 

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

 
zámer predaja  pozemku,  parcely registra „C“ č. 2029/4, o výmere  181 m2, 
ostatná plocha, vedenej na LV 6434, v k.ú. Komárno pre Ing. O.  Cs.,  rodeného  
Cs.,  s trvalým pobytom 945 05 Komárno, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1365/2017 zo dňa 29.6.2017, zverejnený dňa 
17.7.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 
dňovej lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v 
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 

 
B/  schvaľuje 

s 3/5 väčšinou všetkých  poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- predaj pozemku,  parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere  181 m2, 

ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú.Komárno 
Ing. O. Cs., rodeného Cs., s trvalým pobytom 945 05 Komárno ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok susedí s 
pozemkom parc. reg. „C“ č. 2029/1, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa. 
Pod predmetným pozemkom sa nachádza verejná kanalizácia, nie je 
zastaviteľný alebo využiteľný samostatne a nie je možné ho predať iným 
osobám, 

2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 29,76 eur/m2, 
celkom  5.386,- eur, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                                                                primátor mesta  
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ TROJPÄTINOVOU VÄČŠINOU VŠETKÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 81: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA   : 14  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 6 
NEHLASOVALO  : 0 
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1433/2017 
uznesenie 

k Návrhu na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno  
v správe Mestského kultúrneho strediska, Hradná 1, 945 01 Komárno  

IČO: 00059994 do nájmu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  konštatuje, že 

 
- zámer prenájmu nebytových priestorov na l. poschodí budovy 

Dôstojníckeho pavilónu, na ulici Hradnej súpisné číslo 2 v k. ú. Komárno na 
pozemku parc. č.1846 o výmere 70,95 m2 - zastavaná plocha  v správe 
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, 945 01 
Komárno, IČO: 00059994 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárna, na 
dobu určitú 5 rokov s  3 mesačnou výpovednou lehotou,  pre obchodnú 
spoločnosť SYKY s.r.o. IČO: 45692467, so sídlom Perecká 4/2964, 934 01 
Levice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel 
Sro, Vložka číslo: 27341/N  ako prípad hodný osobitného zreteľa  
z dôvodu, že uvedené priestory sú dlhodobo nevyužívané, posledný 
prenájom bol v roku 2010, ako aj účelu využitia priestorov -  poskytovanie 
poradenstva služieb v spojitosti so zdravým životným štýlom 
a harmonizáciou osobnosti, čo je v súlade s poslaním mestského 
kultúrneho strediska bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č.1341/2017 zo dňa 29.júna 2017, zverejnený 
dňa 12.07.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia. 
Zámerom obchodnej spoločnosti je v prenajatých nebytových priestoroch 
vytvorenie kultúrneho prostredia s možnosťou usporiadania kurzov 
vzdelávania s Agentúrou VAV Slovensko (Servis pre opatrovateľky). 

 
B/  schvaľuje 
    s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
- prenájom nebytového priestoru na l. poschodí budovy Dôstojníckeho 
pavilónu, na ulici Hradnej súpisné číslo 2 v k. ú. Komárno na pozemku parc. 
č.1846 o výmere 70,95 m2 - zastavaná plocha v správe príspevkovej 
organizácie  Mestské  kultúrne  stredisko,  Hradná  1, 945 01 Komárno, 
IČO: 00059994 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárna, na dobu 
určitú 5 rokov s  3 mesačnou výpovednou lehotou,  

   
pre obchodnú spoločnosť SYKY s.r.o. IČO: 45692467, so sídlom Perecká 
4/2964,  934 01 Levice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 27341/N ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  z dôvodu, že uvedené priestory sú dlhodobo nevyužívané, ako aj 
účelu využitia priestorov – poskytovanie poradenstva služieb v spojitosti so 
zdravým   životným   štýlom  a  harmonizáciou  osobnosti,  čo  je   v   súlade  
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s poslaním Mestského kultúrneho strediska, 
 

2.  nájomné vo výške 50,- eur/m²/rok, celkom  3.547,50 eur/rok. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1434/2017 
uznesenie 

K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov  vo vlastníctve 

mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1261/2017 zo dňa 
6.4.2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 1.8.2017 na 
prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých 
porastov  vo vlastníctve mesta Komárno 

 
B/         konštatuje 

 
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom lesných a zalesnených 
pozemkov a trvalých trávnatých porastov  vo vlastníctve mesta Komárno, 
vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 
1261/2017 zo dňa 6.4.2017 boli podané dva súťažné návrhy, ktoré podľa 
správy odbornej komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže neboli 
v súlade so schválenými podmienkami OVS. 

 
C/  schvaľuje 

 
v súlade s uznesením č. 1261/2017 zamietnutie obidvoch podaných súťažných 
návrhov a zrušenie OVS na základe odporúčania odbornej komisie na 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. 

 
D/ schvaľuje 

 
odmenu prítomným členom komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
podľa prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 
 
MUDr. Anton Marek, predseda       20,- eur 
JUDr. Margit Keszegh, člen                                20,- eur 
Ing. Béla Szabó, člen                        20,- eur 
JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen                                       20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen                            20,- eur. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1435/2017 
uznesenie 

k spravovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Komárno 
prostredníctvom lesného hospodára    

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
schvaľuje 

 
hospodárenie na lesných pozemkoch vo vlastníctve mesta Komárno prostredníctvom 
lesného hospodára. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  
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1436/2017 
uznesenie 

k prenájmu trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ schvaľuje 
 

v súlade s §9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľností formou 
obchodnej verejnej súťaže:  
- trvalých trávnatých porastov vedených na  LV č. 6434, 934 a 11737 o celkovej 
výmere 318.269 m2 podľa prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia, 

 
B/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9 ods.2 a § 9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, podľa prílohy č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť tohto uznesenia na prenájom nehnuteľností – trvalých trávnatých 
porastov vedených na LV mesta Komárno č. 6434, 934 a 11737 o celkovej 
výmere 318.269 m2 podľa prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia, 

 
C/ schvaľuje 

 
 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 

súťažných návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 JUDr. Štefan Bende, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Béla Szabó, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen, 

 
D/  žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

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

B/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke 
mesta, 

 
E/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
  

o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto 
uznesenia,  
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   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: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  
 

2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme predmetných nehnuteľností 
na základe výsledku 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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1437/2017 
uznesenie 

k žiadosti o kúpu pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, registra „C“ č. 10213/1 o výmere 1932 m², zastavaná plocha  
vedeného na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre  FOR ALL PEOPLE, s.r.o., so sídlom 
Lodná 4657/23A, 945 01 Komárno, IČO: 44908342, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo 25215/N.  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                primátor mesta  

 
 
 
 
 

 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 86: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA   : 10  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 6 
NEHLASOVALO  : 4 
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1438/2017 
uznesenie  

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 na parcele  registra „C“ č. 10213/1 o výmere 

1932 m², zastavaná plocha  vedeného na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre  
FOR ALL PEOPLE, s.r.o., so sídlom Lodná 4657/23A, 945 01 Komárno, 
IČO: 44908342, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo 25215/N, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ vlastní susedné pozemky na ktorých 
vykonáva svoju podnikateľskú činnosť,   

         
           2.   kúpnu cenu pozemku vo výške  BDÚ  30,10 eur/m2 , celkom:  58 153,- eur, 

 
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 predaja a kúpnej 

zmluvy. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 87: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA   : 9  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 7 
NEHLASOVALO  : 4 
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1439/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že   
 
            žiadateľ je spoluvlastníkom rodinného domu so súp.č. 42 v podiele 3/4 k celku, 

ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 11428 a parcela  registra „C“ č. 
11429, ktorý  je predmetom kúpy je oplotený k  domu a  preto nie je predpoklad, 
aby bol využiteľný samostatne a predané pre iného záujemcu,     

 
B/ schvaľuje 
 

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

 
- predaj pozemkov parcely registra „C“ č. 11428 o výmere 352 m2, 
zastavaná   plocha a   nádvorie a parcely registra „C“ č. 11429 o  výmere 
447 m2, záhrada, vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre P. H., 
rodeného H., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

 
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, za 7,68 eur/m2, 

celkom 6.136,- 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 Komárno 
 

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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1440/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

 
- zámer predaja novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3435/3 o výmere 

1334 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom z parcely registra 
„C“ č. 3435 o výmere 2481m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k. ú. 
Komárno 

 
pre J. K., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok bol v roku 
1960 ako náhradný pozemok v zmysle zákona č. 47/1955 Zb. 
a Rozhodnutia odboru poľnohospodárskej rady Miestneho národného 
výboru v Komárne, pod číslom Pôd.10 - 60/1950 – HTUP zo dňa 
15.03.1960, pridelený do užívania pre rodinu K., 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 24.118,72 eur  
 

za nasledovnej podmienky: 
        

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

 
B/ žiada  

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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1441/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

 
- zámer predaja  novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3435/4 o výmere 

1147 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom z parcely registra „C“ č. 
3435 o výmere 2481m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno 

 
   pre K. P., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok bol  v roku 
1960 ako náhradný pozemok v zmysle zákona č. 47/1955 Zb. 
a Rozhodnutia odboru poľnohospodárskej rady Miestneho národného 
výboru v Komárne, pod číslom Pôd.10 – 60/1950 – HTUP zo dňa 
15.03.1960, pridelený do užívania pre rodinu K., 

 
2.  kúpnu cenu pozemku  vo výške 20.737,76  eur 

 
za nasledovných podmienok: 

        
         - mesto  zverejní svoj zámer  predať  pozemok  v súlade  s ustanoveniami podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
B/        žiada  

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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1442/2017 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schvaľuje  
  

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 832/2016                           
zo dňa 19.  septembra 2016, ktorým schválilo  kúpnu cenu pozemku podľa 
BDÚ vo výške 37,80 eur/m2, celkom 3.137,- eur, 
 

B/ schvaľuje 
 

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

 
- zámer predaja pozemku  diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 8406/3 

o výmere 83 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
33938458 - 19/2016, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

 
pre T. T., rodeného T., a manželku T. T., rodenú R., obaja s trvalým pobytom 
945 01 Komárno, 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 15,12 eur/m2, celkom 1.254,- 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, 

 
C/ 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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1443/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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, parc. reg. „C“ č. 3210 o výmere  486 m2, 

záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre L. N., rodeného N., s 
trvalým pobytom  945 01 Komárno, 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko je vlastníkom rodinného domu 
so súp.č. 2491, ktorý sa nachádza na parc. reg. „C“ č. 3209/2 a pozemok, ktorý 
je predmetom kúpy je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k domu, 
 
2.  kúpnu  cenu  pozemku  podľa  BDÚ,  t.j.  45,20  eur/m2,  celkom 

21.967,20 eur, 
 

za nasledovnej podmienky: 
 

- mesto zverejní svoj  zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 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 predaja a kúpnej 

zmluvy. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 28. SEPTEMBRA 2017 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 05. OKTÓBRA 2017 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 10.10.2017 41 

1444/2017 
uznesenie 

k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha  
k žiadosti o predaj pozemku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

žiadateľ, NOE, s.r.o., IČO: 34 108 378, so sídlom Hlavná 48, 929 01 Dunajská 
Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 597/T je vlastníkom nehnuteľnosti, budovy so súp. č. 799, ktorá sa 
nachádza na parc. registra „C“ č. 136 a pozemok, ktorý je predmetom kúpy, je 
priľahlý pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
so stavbou, 
 

B/ schvaľuje 
 

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

 
- predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 137/2 o výmere 58 m2, 

ostatná plocha, parcely registra „C“ č. 137/3 o výmere 53 m2, ostatná 
plocha a parcely registra „C“ č. 137/4 o výmere 43 m2, ostatná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2017 z parcely registra 
„C“ č. 137 výmere 2860 m2, ost. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno,  

 
pre NOE, s.r.o., IČO: 34 108 378, so sídlom Hlavná 48, 929 01 Dunajská 
Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 597/T, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku  č. 99/2017 Ing. Kataríny 

Vyšehradskej  celkom vo výške  5 300,- eur, 
 

za nasledovných podmienok: 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny 

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

kupujúci,  
 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1445/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že   
 

žiadateľka A. P.-Sz., 945 01 Komárno prejavila záujem o odkúpenie pozemku 
parc.reg.  „C“ č. 10166/4 o výmere  211 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno. 

             
B/ schvaľuje 
 

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

 
- predaj pozemku parcely registra „C“ č. 10166/4 o výmere 211 m2, 
ostatná plocha vedený na LV. Č. 6434 v k.ú. Komárno, pre A. P.-Sz., rod. 
Sz., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, 

 
2.  kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, za 12,04 eur/m2, 

celkom 2.540,40,- 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 Komárno 

 
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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1446/2017 
uznesenie 

     k žiadosti o predaj pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj časti parcely registra „C“ č. 6206 o výmere cca 80 m2, ostatná plocha, vedenej 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre R. Sz., rodeného Sz., s trvalým pobytom 945 01 
Komárno. 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                                                                                          primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 28. SEPTEMBRA 2017 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 05. OKTÓBRA 2017 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 10.10.2017 44 

1447/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 časti parcely registra „C“ č. 3700/1 o výmere cca 180 m2, 

zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
 
pre V. Sz., rodeného Sz., s trvalým pobytom  945 01 Komárno v podiele ½ 
k celku a pre Bc. G. U., rodenú F., s trvalým bytom  945 01 Komárno 
v podiele ½ k celku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia 
sú  vlastníkmi susedných nehnuteľností, parc. registra „C“ č. 3743/1,2 a 
rodinného domu so súp.č. 4936, ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 
3743/2 v k.ú. Komárno a žiadaný pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 6 804,- eur, 

 
za nasledovnej podmienky: 

 
- 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 predaja a kúpnej 

zmluvy. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1448/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  neschvaľuje 
 

predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9375 o výmere 638 m2, lesný pozemok, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre M. H., rodeného H., s trvalým 
pobytom 945 04 Nová Stráž, 

 
B/  ukladá  

príslušnému odboru Mestského úradu Komárno 
 

pozemok parc. registra „C“ č. 9375 v k.ú. Komárno vyčistiť a permanentne 
udržiavať. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1449/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 časti pozemku, parcely registra „C“ č. 3868 o výmere 
110 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

 
pre J. O., rodeného O., a manž. D. O., rodenú K., obaja s trvalým pobytom 
945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sú 
vlastníkmi susednej nehnuteľnosti, rodinného domu so súp.č. 1468, ktorá sa 
nachádza na parc. registra „C“ č. 3861 v k.ú. Komárno a žiadaný pozemok je 
zanedbaný, zarastený burinami, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom  4.158,- eur, 

 
za nasledovnej podmienky: 

 
- mesto zverejní svoj  zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 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 predaja a kúpnej 

zmluvy. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1450/2017 
uznesenie 

k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
 A/ schvaľuje 
  

prevod nehnuteľností – pozemku a stavby kultúrneho domu na parcele  reg. „C“   
číslo 59, o výmere 702 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Nová Stráž 
vedenej  na LV 807, ktoré sú vo vlastníctve právneho subjektu, ktorý  sa zdržuje 
na neznámom mieste – Okresného národného výboru SR a v správe 
Slovenského pozemkového fondu, do výlučného vlastníctva mesta Komárno, 
so   sídlom  Námestie  generála   Klapku 1, 945 01 Komárno,  IČO: 00306525  
v zmysle §2 ods. 1, 2 a §14d v spojení s §9 ods. 2 písm. e) zákona číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Pri  delimitácií  pozemkov boli predmetné nehnuteľnosti  opomenuté, ale mesto 
Komárno ich od tej doby považovalo za vlastné a údržba a prevádzka týchto 
nehnuteľností bola financovaná z mestských prostriedkov. 
 
Odôvodnenie: Pozemok a stavba kultúrneho domu na pozemku bola v roku 
1991 delimitovaná na Mestské kultúrne stredisko Komárno, ktoré tam 
vykonávalo svoju činnosť.   Mestské kultúrne stredisko  bolo zriadené Mestom 
Komárno zriaďovacou listinou s uznesením   číslo 8/1991 zo dňa 18.01.1991, 
teda vlastníkom tejto organizácie je Mesto Komárno. Z toho dôvodu máme za 
to, že stavba a pozemok spravované  touto organizáciou prislúchajú Mestu 
Komárno. Od tejto doby t.j. od roku 1991 na údržbu a prevádzku týchto 
nehnuteľností boli finančné náklady zabezpečené z finančných prostriedkov 
Mesta Komárno. 

B/ žiada  
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie žiadosti pre Slovenský pozemkový fond                    
o odovzdanie nehnuteľnosti z majetku Okresného národného výboru SR 
(právny subjekt, ktorý  sa zdržuje na neznámom mieste) do vlastníctva mesta 
Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1451/2017 
uznesenie 

k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
 A/ schvaľuje 
  

prevod nehnuteľností – pozemkov uvedených v prílohe číslo 1 (príloha je 
neoddeliteľnou súčasťou  tohto uznesenia), ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do výlučného 
vlastníctva mesta Komárno, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno,  IČO: 00306525 v zmysle §2 ods. 1, 2 a §14d v spojení s §9 ods. 2 
písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
 
Odôvodnenie: Na pozemkoch sa nachádzajú miestne komunikácie, cintoríny, 
ihriská atď. a z neznámeho dôvodu pozemky neboli prevedené po zániku  
MsNV Komárno do majetku mesta Komárno. 

B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie žiadosti pre Slovenský pozemkový fond o  
odovzdanie nehnuteľnosti pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do 
vlastníctva mesta Komárno  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1452/2017 
uznesenie 

k žiadosti o  odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 
            žiadateľka je spoluvlastníkom pozemku  parcely reg. „C“ č. 1168/16, o výmere 

220 m2,  zastavanej plochy v podiele 15/32 k celku vedenej  na LV č. 1697 v k. 
ú. Komárno a pozemku parcely reg. „C“ č. 1168/17, o výmere 397 m2, 
zastavanej plochy  v podiele 11/32 k celku vedenej na LV č. 9703 v k. ú. 
Komárno. Predmetom kúpy sú mestské spoluvlastnícke podiely vyššie 
uvedených pozemkov. 

            Ďalší spoluvlastníci podľa listu vlastníctva č. 1697 a č. 9703, po písomnej  
ponuke Mesta Komárno na odkúpenie spoluvlastníckych podielov, neprejavili 
záujem o odkúpenie vyššie uvedených podielov. 

 

B/ schvaľuje 
 

1.   v súlade s § 9a, ods. 8  písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (prevod podielu majetku obce, ktorým sa 
realizuje zákonné predkupné právo),  

 
-  predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku parcely  reg. „C“ č. 1168/16, o 
výmere  220 m2, zastavanej plochy v podiele 2/16 (27,50 m2) k celku 
vedenej na LV 1697 v k. ú. Komárno a pozemku parcely reg. „C“ č. 
1168/17, o výmere 397 m2,  zastavanej plochy v podiele 2/16 (49,60 m2) k 
celku vedenej na LV 9703 v k. ú. Komárno, pre Ing. Z. O., rodenú D., s 
trvalým pobytom 945 04 Komárno,     

 
 2.  kúpnu cenu podľa platnej BDÚ je 4 001,- eur  (výmera celkom  77,10 m2)    
             

- 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 Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 

1453/2017 
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uznesenie 
k žiadosti o prenájom pozemku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 strechy obytného  domu  so  súp. č. 873 o výmere 
25 m2 na pozemku parc. registra „C“ č. 3968, zastavaná plocha a časť 
pozemku 20 m2 na parc. registra „C“ č. 3967/8, zastavaná plocha obe 
vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy 49, 51) za účelom 
umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej 
projektovej dokumentácie na 10 rokov, s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, 
 

pre O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,     
Oddiel: Sro, vložka číslo: 27882/B ako prípad osobitného zreteľa, 
z dôvodu umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete podľa 
priloženej projektovej dokumentácie, 
 

2.   nájomné vo výške za časť strechy o výmere 25 m2       4000,- eur/rok 
                 za časť pozemku o výmere 20 m2      110,- eur/rok  

 
                za nasledovných podmienok: 
 

- v prípade poškodenia strechy a prístupu na strechu ktoré vznikne počas    
       umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete všetky náklady 

znáša nájomca, 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom majetku v súlade s ust. § 9a, 

ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
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 uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na ďalšie 

zasadnutie MZ. 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                                                                                          primátor mesta 
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1454/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 o výmere 18 m2 z parcely registra 

„C“ č. 1951, zast. plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za 
účelom prevádzkovania zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú,   

 
pre coool BAR s.r.o., IČO: 50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 
945 01 Komárno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel Sro, Vložka číslo: 42175/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že na pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa,  
 

2. nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, celkom               
194,94 eur/rok  

 
za nasledovnej podmienky: 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 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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1455/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 pozemkov,  parc.  reg. „C“ č. 11787 o výmere 

24469 m2, orná pôda, parc. reg. „C“ č. 11838 o výmere 7210 m², orná 
pôda, parc. reg. „C“ č. 11837 o výmere 8249 m², orná pôda,  
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú, t.j. 1 rok  

 
pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom  945 01 Komárno, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že  pozemky vyčistí na 
vlastné náklady a dá ich do takého stavu, aby mohol pozemky 
využívať na poľnohospodárske účely, 

 
2.  nájomné vo výške 100,- eur/ha/rok, celkom 399,28 eur/rok,  
 

za nasledovnej podmienky: 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 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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1456/2017 
uznesenie 

k  predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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 parc. reg. „C“ č. 7746/1 o výmere  280 m2, 

záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, 
 
pre M. G., rodenú K., s trvalým pobytom  945 01 Komárno, M. V., rodenú K., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, A. G. P., rodenú K., s trvalým pobytom A. 
M. N., Taliansko, do ich podielového spoluvlastníctva v rovnakom podiele 1/3 
k celku, z toho prislúchajúca výmera pre každého je 93,33 m2 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi susednej 
nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 2143 v k.ú. Komárno, t.j. parc. reg. „C“ č. 
7746/2 a predmet žiadosti je ohradený a používajú ho ako pridomovú záhradku, 

 
2.  kúpnu cenu pozemku vo výške 100 % z BDÚ, t.j. 49,30 eur/m2, celkom  

13.804,-  eur, 
 

za nasledovnej podmienky: 
 

                 - mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 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 predaja a kúpnej 

zmluvy. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1457/2017 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schvaľuje 
 

umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno 
nasledovnému užívateľovi: 

       
Ladislav Uzsák – ROYAL FOOD, IČO: 47927844, zapísaná v živnostenskom 
registri            

   Okresného  súdu Komárno, č.živn. reg: 410-28676 
       Miesto podnikania: Česká 2770/2,  945 01  Komárno      
      letná terasa: Rozmarínova 30,  945 01  Komárno 
       z parc. registra „C“ č.: 2454/1  o výmere  LT:  30 m2,  
 
B/  žiada 
      Ing.László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
      

      zabezpečiť vydanie povolenia za užívanie verejného priestranstva v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1458/2017 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schvaľuje 
 

umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno 
nasledovnému užívateľovi: 

       
           Ondrej Miško, IČO: 50809997, zapísaná v živnostenskom registri  

Okresného súdu Komárno, č. živn. reg: 410-30932 
           Miesto podnikania: Cintorínska ulica 1274/3  946 55  Pribeta      
           letná terasa: Nádvorie Európy 3669/45-49, Nórsky dom, 945 01  Komárno 
           z parc. registra „C“ č.: 29/3  o výmere  LT:  9 m2,  
 
B/  žiada 
      Ing.László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
      

      zabezpečiť vydanie povolenia za užívanie verejného priestranstva v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1459/2017 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže, vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Komárne číslo 1354/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž zo dňa 12. septembra 
2017 o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1354/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017 
na predaj nehnuteľného majetku: 

 
1. rodinný dom na Dunajskom rade 2 v Komárne – Nová Stráž so súpisným 

číslom 161, na parcele registra „C“ č. 1712/43, pozemok parc. registra „C“ 
č. 1712/43 o výmere 885 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV 
č. 934 v k.ú. Nová Stráž, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia 
vo výške 27 600,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
2. rodinný dom na ulici Vnútorná okružná 10A v Komárne so súpisným číslom 

5277, na parcele registra „C“ č. 834/1, pozemok parc. registra „C“ č. 834/1 
o výmere 143 m2 , zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ 
č. 834/4 o výmere 202 m2 , zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. 
registra „C“ č. 835 o výmere 153 m2 , záhrady, vedených na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 
53 800,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
B/   konštatuje, že 

 
obchodná verejná súťaž na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola vyhlásená na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1354/2017 zo dňa 
22. a 29. júna 2017 v súlade s ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka, 

 
C/   schvaľuje 

 
v súlade s  § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, s uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Komárne č. 1354/2017 zo dňa 22. a 29. júna 2017 a s vyhlásením obchodnej 
verejnej súťaže a s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo dňa 
12. septembra 2017, predaj majetku nasledovne: 

  
1. rodinný dom na Dunajskom rade 2 v Komárne – Nová Stráž so súpisným 

číslom 161, na parcele registra „C“ č. 1712/43, pozemok parc. registra „C“ 
č. 1712/43 o výmere 885 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 
934 v k.ú. Nová Stráž, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo 
výške 27 600,- eur, pre MC-TEAM, s.r.o, Hlavná 14a, 945 04  Komárno – 
Nová Stráž, Štatutárny zástupca Ing. Erich Csandal, IČO: 36 554 952, 
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DIČ: 2021755549, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra Odd. Sro, vl.č. 14168/N,  

 
2. za kúpnu cenu 30 100,- eur, ktorá bola najvyšším podaním 

 
   za nasledovnej podmienky: 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku na cenu nehnuteľností a správny 
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 
kupujúci, 

 
D/   schvaľuje 

 
odmenu členom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, v zmysle 
Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, 
prítomným na zasadnutí komisie dňa 12. septembra 2017: 

 
Mgr. György Batta, predseda komisie           20,- eur 
Ing. František Rajko, člen  komisie  20,- eur 
MUDr. Anton Marek, člen komisie  20,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen komisie           20,- eur 
Bc. Silvia Salamonová, člen komisie   20,- eur. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1460/2017 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1281/2017 zo dňa                       
18. mája 2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa                  
12. septembra 2017 na prenájom časti pozemkov,  vedených na LV 6434 v k.ú. 
Komárno za účelom rekonštrukcie/výmeny, údržby a komerčného využitia 
výlepných a vývesných plôch, s možnosťou bezodplatného využitia časti 
výlepných a vývesných plôch mestom Komárno, na dobu neurčitú s  
trojmesačnou   výpovednou   lehotou,  za   minimálne   nájomné   vo   výške 
20,- eur/pozemok/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
B/         schvaľuje 

 
1.  v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a  s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže zo dňa 12. septembra 2017,  prenájom časti pozemkov z parc. 
registra „C“ č. 1822/1, 1838, 1914, 68, 73, 406, 1187/1, 970/3, 362/1, 349, 
8620/3, 971/1, 2779, 2413, 2422/1, 1474, 681/1, 2681, 137, 7051/298 a 
5872, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom 
rekonštrukcie/výmeny, údržby a komerčného využitia výlepných 
a vývesných plôch, s možnosťou bezodplatného využitia časti výlepných 
a vývesných plôch mestom Komárno na dobu neurčitú, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, pre RENGL Slovensko, s.r.o., IČO: 35 877 979, so 
sídlom Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 20337/S, 

              
2.   nájomné vo výške 21,- eur/pozemok/rok, celkom 441,- eur/rok,  
        

C/   žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

     
    o podpísanie zmluvy o nájme s víťazom obchodnej verejnej súťaže podľa bodu 

B/ tohto uznesenia, 
 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

 
D/  schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa 
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 

 
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. septembra 2017 
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Mgr. György Batta, predseda                                  20,- eur 
Ing. Zoltán Bujna, člen         20,- eur 
MUDr. Anton Marek, člen        20,- eur 
JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen                             20,- eur 
Mgr. Tomáš Fekete, člen                   20,- eur. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1461/2017 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1361/2017 zo dňa 22. 
a 29. júna 2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 12. 
septembra 2017 na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti: 

  
parcely registra „C“ č. 9281 o výmere 20 m2, zast. plocha a parc. registra „C“ č. 
9282 o výmere 310 m2,  záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na 
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, s vyvolávacou cenou 
nájomného vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 5,77 eur/m2/rok, ročné nájomné  
1 904,10 eur/rok, ktoré je zároveň najnižším podaním, 

 
B/         konštatuje 

 
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1361/2017 zo dňa 22. a 29. 
júna 2017 do určeného termínu, t.j. do 08. septembra 2017 do 12,00 hod. na 
Mestský úrad Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne 
súťažné návrhy na adresu Mestského úradu Komárno, 

 
C/        schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa 
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 
 

            za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. septembra 2017 
 
Mgr. Károly Less, predseda    20,- eur 
Mgr. György Batta, člen    20,- eur 
JUDr. Štefan Bende, člen    20,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen    20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen      20,- eur. 

 

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                                                                                          primátor mesta 
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1462/2017 
uznesenie 

k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1275/2017 zo dňa 18. 
mája 2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 12. 
septembra 2017 na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti: 
 
pozemku, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako parc. reg. „C“ č. 11140 
o výmere 398 m², záhrada s vyvolávacou cenou podľa BDÚ 16,80 eur/m2, 
celkom 6.686,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
B/         konštatuje 

 
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1275/2017 zo dňa 18. mája 
2017 do určeného termínu, t.j. do 11. augusta 2017 do 12,00 hod. na Mestský 
úrad Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné 
návrhy na adresu Mestského úradu Komárno, 

 
C/        schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa 
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 
 

            za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. septembra 2017 
 
PhDr. Imre Knirs, predseda    20,- eur 
Mgr. György Batta, člen    20,- eur 
Mgr. Tímea Szénássy, člen    20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen   20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen      20,- eur. 

 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1463/2017 
uznesenie 

k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1356/2017 zo dňa 22. 
a 29. júna 2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 12. 
septembra 2017 na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti: 
 
1. pozemku, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako parc. reg. „C“ č. 

11128 o výmere 459 m², záhrada s vyvolávacou cenou podľa BDÚ 16,80 
eur/m2, celkom 7.711,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,  

2. pozemku, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako parc. reg. „C“ č. 
11138 o výmere 335 m², záhrada s vyvolávacou cenou podľa BDÚ 16,80 
eur/m2, celkom 5.628,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. 

 
B/         konštatuje 

 
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1356/2017 zo dňa 22. a 29. 
júna 2017 do určeného termínu, t.j. do 08. septembra 2017 do 12,00 hod. na 
Mestský úrad Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne 
súťažné návrhy na adresu Mestského úradu Komárno, 

 
C/        schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa 
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 

             
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. septembra 2017 
 
Ing. Béla Szabó, predseda    20,- eur 
Mgr. György Batta, člen    20,- eur 
PhDr. Imre Knirs, člen     20,- eur 
Mária Bakoš Vitál, člen    20,- eur 
Beáta Kmeťová, člen      20,- eur. 

 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1464/2017 
uznesenie 

k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1274/2017 zo dňa 18. 
mája 2017 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 12. 
septembra 2017 na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti: 
 
pozemkov, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:  
 

- parc. reg. „C“ č. 10781/1 o výmere 12623 m2, zastavané plochy a nádvoria,  
- parc. reg. „C“ č. 10814/1 o výmere 487 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. reg. „C“ č. 10815 o výmere 676 m2, záhrady, 
- parc. reg. „C“ č. 10783 o výmere 127 m2, zastavané plochy a nádvoria 

a poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 132, 
- parc. reg. „C“ č. 10782 o výmere 327 m2, zastavané plochy a nádvoria 

spolu  s poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 131, 
- parc. reg. „C“ č. 10784 o výmere 726 m2, zastavané plochy a nádvoria 

s inou budovou so súpisným číslom 133, 
- parc. reg. „C“ č. 10785 o výmere 273 m2, zastavané plochy a nádvoria,  

 
s  vyvolávacou  cenou podľa  platnej   BDÚ  30,90 eur/m2,  celkom  
470.885,10,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
B/         konštatuje 

 
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1274/2017 zo dňa 18. mája 
2017 do určeného termínu, t.j. do 31. júla 2017 do 12,00 hod. na Mestský úrad 
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na 
adresu Mestského úradu Komárno, 

 
C/        schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa 
prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre 
obchodnú verejnú súťaž nasledovne: 

            
za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. septembra 2017: 
Mgr. Károly Less, predseda    20,- eur 
MUDr. Anton Marek, člen    20,- eur 
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Mgr. György Batta, člen    20,- eur 
Mária Bakoš Vitál, člen    20,- eur 
Adriana Gerencsériová, člen     20,- eur. 

 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1465/2017 
uznesenie 

k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi k zaradeniu Cirkevnej jazykovej školy  
do siete škôl a školských zariadení SR 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi k zaradeniu Cirkevnej jazykovej školy 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským – MARIANUM Egyházi 
Nyelviskola, Ul. biskupa Királya 30, Komárno – Komárom, ako organizačnej 
zložky Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno  
do siete škôl a školských zariadení SR, 

 
B/  neschvaľuje 
 

vydanie súhlasného vyjadrenia k zaradeniu Cirkevnej jazykovej školy 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským – MARIANUM Egyházi 
Nyelviskola, Ul. biskupa Királya 30, Komárno – Komárom, ako organizačnej 
zložky Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno  
do siete škôl a školských zariadení SR. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1466/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 

 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:  432.587 eur 
výdavky celkom:  320.839 eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za I. polrok 2017 
nasledovne 

 
príjmy celkom:    53.782 eur 
výdavky celkom:    38.037 eur 

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

 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1467/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.A. Komenského 
Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy J.A. Komenského Komárno, 

Komenského ul. 3 za I. polrok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom:  427.852 eur 
výdavky celkom:  347.030 eur 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za I. polrok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:    60.420 eur 
výdavky celkom:    34.480 eur 

 
záväzky vo výške:    958,61 eur 
pohľadávky vo výške:       0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1468/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:  381.906 eur 
výdavky celkom:  280.946 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za I. polrok 
2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:    45.120 eur 
výdavky celkom:    36.929 eur 

 
záväzky vo výške:            1.139,90 eur 
pohľadávky vo výške:             0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1469/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, 
Komárno za I. polrok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 

za I. polrok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom:  222.702 eur 
výdavky celkom:  175.826 eur, 

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

pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom:    34.750 eur 
výdavky celkom:    29.251 eur 

 
záväzky vo výške:            2.708,24 eur 
pohľadávky vo výške:       0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1470/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  

maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom za I. polrok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:  449.352 eur 
výdavky celkom:  364.641 eur 

 
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za I. polrok 2017 
nasledovne 

 
príjmy celkom:    65.348 eur 
výdavky celkom:    46.022 eur 

 
záväzky vo výške:        0,00 eur 
pohľadávky vo výške:       0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1471/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno za I. polrok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 

za I. polrok 2017 nasledovne 
 

príjmy celkom:  330.166 eur 
výdavky celkom:  264.157 eur, 
 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2017 nasledovne 

 
príjmy celkom:    31.016 eur 
výdavky celkom:    27.345 eur 

 
záväzky vo výške:        0,00 eur 
pohľadávky vo výške:       0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1472/2017 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za I. polrok 2017 
nasledovne 
 
príjmy celkom:   365.597 eur 
výdavky celkom:  276.089 eur 
 
záväzky vo výške: 2.583,91 eur 
pohľadávky vo výške:        0,00 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1473/2017 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno 
o spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
žiadosť Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno 
o spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje, 

 
B/ schvaľuje  

 
1. v prípade úspešnosti spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej 

škole“ v celkovej výške 252 tis. eur, z toho spoluúčasť mesta Komárno vo 
výške 12.600 eur na obdobie realizácie projektu od roku 2017 do roku 2020 
nasledovne: 

 
- v roku 2017 vo výške 1.400 eur, 
- v roku 2018 vo výške 4.200 eur, 
- v roku 2019 vo výške 4.200 eur, 
- v roku 2020 vo výške 2.800 eur, 

 
2. navýšenie rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, 

Komárno na rok 2017 na  strane bežných príjmov a bežných výdavkov 
o finančné prostriedky vo výške 1.400 eur na realizáciu projektu „Úspešne 
v základnej škole“ z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, 
program 6.1.8 – Školy – vynútené opravy a údržba, 

 
3. poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole J.A. Komenského, 

Komenského č.3, Komárno na roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto 
uznesenia na realizáciu projektu „Úspešne v základnej škole“ 
z Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018 až 2020, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 a 
 ukladá 

PaedDr. Zuzane Langschádlovej, riaditeľke Základnej školy J. A. 
Komenského, Komenského č.3, Komárno 

 
1. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 a do rozpočtu Základnej školy J.A. 
Komenského, Komenského č.3, Komárno na rok 2017, 

 
2. zapracovať dotáciu pre Základnú školu J.A. Komenského, Komenského č.3, 

Komárno na roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na projekt 
„Úspešne v základnej škole“ do Programového rozpočtu Mesta Komárno na  

 
 



UZNESENIA Z 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 28. SEPTEMBRA 2017 – POKRAČOVANIE 35. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 05. OKTÓBRA 2017 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 10.10.2017 74 

roky 2018 až 2020, 
 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1474/2017 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie 
projektu „V základnej škole úspešnejší“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie 
projektu „V základnej škole úspešnejší“ v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje, 

 
B/ schvaľuje  

 
1. v prípade úspešnosti spolufinancovanie projektu „V základnej škole 

úspešnejší“ v celkovej výške 226.098 eur, z toho spoluúčasť mesta 
Komárno vo výške 11.305 eur na obdobie realizácie projektu od roku 2018 
do roku 2020 nasledovne: 

 
- v roku 2018 vo výške 3.769 eur, 
- v roku 2019 vo výške 3.768 eur, 
- v roku 2020 vo výške 3.768 eur, 

 
2. poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole Komárno, Ul. 

rozmarínová č.1 na roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na 
realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ z Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na roky 2018 až 2020, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 a 
 ukladá 

Mgr. Helene Weszelovszkej, riaditeľke Základnej školy Komárno, Ul. 
rozmarínová č.1 

 
1. zapracovať dotáciu pre Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č.1 na 

roky 2018-2020 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia na projekt „V základnej 
škole úspešnejší“ do Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2018 
až 2020, 

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

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1475/2017 
uznesenie 

k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne  
č. 1299/2017 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,  

konaného dňa 18. mája 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
na základe žiadosti č. 135/2017 Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
Cirkevného zboru Komárno zo dňa 03. septembra 2017 zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne č. 1299/2017 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 18. mája 2017 nasledovne: 
 
„A/ berie na vedomie 

 
žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru 
Komárno o prevzatie zriaďovateľskej pôsobnosti Materskej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským – Óvoda, Handlovská 4, Komárno od 1. septembra 2017, 

 
B/ schvaľuje  

 
1. prenesenie kompetencií a odovzdanie zriaďovateľskej pôsobnosti Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Handlovská 4, Komárno 
pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevného zboru 
Komárno od 1. septembra 2018, 

 
2. zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“  č. 5113/1 o výmere 253 m2,  

č. 5113/2 o výmere 74 m2 a č. 5113/3 o výmere 1330 m2,  zastavaná plocha 
a nádvorie, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a budovu Materskej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Handlovská 4, Komárno so 
súp.č. 1604 na dobu neurčitú pre Reformovanú kresťanskú cirkev na 
Slovensku, Cirkevného zboru Komárno od 1. septembra 2018, za ročné 
nájomné vo výške 1,00 eur,  

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zmenou zriaďovateľskej 

pôsobnosti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 
Handlovská 4, Komárno zo súčasného zriaďovateľa Mesta Komárno na 
nového zriaďovateľa Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku 
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.“ 
Termín: do 31.08.2018 

 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

                                                                                          primátor mesta 
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1476/2017 
uznesenie 

k Návrhu na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta  
na podporu talentov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 8/2007   
o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov 
v znení VZN č. 19/2008 a 11/2012 o poskytnutie štipendia v školskom roku 
2017/2018 v stanovenej lehote požiadali zákonní zástupcovia Vivien Hernandez 
Franco, Dávida Koczkása, Orsolya Feszty, Barbara Gerencsériovej, Juraja 
Halabrina a Réku Korpása, 

 
B/ schvaľuje 
 

poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na podporu 
talentov v školskom roku 2017/2018 pre: 

 
1. Vivien Hernandez Franco vo výške 1.660 eur, 
2. Barbara Gerencsériová vo výške 1.660 eur, 

 
C/  žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí štipendia 
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

      
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. 

od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1477/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
O.z. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno, IČO: 36106852 
 
vo výške 1.333,- eur na doplnenie chýbajúcich pomenovaní jednotlivých 
sochárskych diel na Európskom nádvorí v Komárne, 

 
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 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 136: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   : 7  
PROTI   : 2 
ZDRŽALO SA  : 3 
NEHLASOVALO  : 5 
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1478/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje  
 
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely t ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno podľa VZN č. 12/2016 Mesta 
Komárno pre: 
 
O.z. Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno, IČO: 36106852 

 
na doplnenie chýbajúcich pomenovaní jednotlivých sochárskych diel na Európskom 
nádvorí v Komárne. 
 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 137: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   : 5  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 7 
NEHLASOVALO  : 5 
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1479/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
O.z. WELFARE, Ružová 3030/5, 945 01, Komárno, IČO: 42212740 
 
vo výške 1.333,- eur na realizovanie projektu „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Molnára a Gábora Orbána“, 

 
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 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1480/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
Klub Extrémnych športov Komárno, S. Takátsa 1684/19, 945 01  Komárno, 
IČO: 42205476 

 
vo výške   1.333.,- eur na realizovanie projektu „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Gábora Papa a Jánosa Tubu“, 

 
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 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1481/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
O.z. N.N.G. – Nádej Novej Generácie, S. Takátsa 1684/19, 945 01  Komárno, 
IČO: 42428815 
 
vo výške 1.333,- eur na realizovanie projektu „Ochrana a obnova chránených 
hrobov v meste Komárno – hrob Ľudovíta Jaroslava Šuleka a hrob Alsó-Szopori 
Nagy Pál“, 

 
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 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
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1482/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
Komárňanský okrášľovací spolok o.z., Vnútorná okružná 176/9 Komárno, 
IČO: 42428921 

 
vo výške 1.333,- eur na „Revitalizáciu vonkajších priestorov Bastiónu VI. 
Komárňanského pevnostného systému“ v Komárne, 

 
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 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 141: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 9  
PROTI   : 0 
ZDRŽALO SA  : 3 
NEHLASOVALO  : 6 
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1483/2017 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených 
hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste 

Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany 
a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 
podľa VZN č. 12/2016 Mesta Komárno pre: 
 
F. G.,  Komárno 
vo výške 1335,- eur na obnovu rodinnej hrobky biskupa Gábora Antala“ na 
cintoríne  reformovanej cirkvi  v Komárne, 

 
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 
 
 
 
 
 

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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1484/2017 
uznesenie 

k Správe o priebehu 26. Komárňanských dní 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 
  Správu o priebehu 26. Komárňanských dní  2017. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
                                                                                          primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 143: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 9  
PROTI   : 1 
ZDRŽALO SA  : 5 
NEHLASOVALO  : 3 
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1485/2017 
uznesenie 

k prerušeniu 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20:06 hodine,  
 
B/  určuje 
 

termín ďalšieho pokračovania 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne na deň 12. októbra 2017 so začiatkom o 16.00 hod..   

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 


