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1016/2016 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

- MUDr. Zoltán Benyó, 
-       Mgr. Károly Less.  

 
 
 
 
 
       Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1017/2016 
uznesenie 

k žiadosti o odkúpenie nebytového priestoru 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 
 

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

 
          zámer a spôsob predaja nebytového priestoru č. 6 na prízemí bytového  

domu so súp. č. 1136, na p.č. 42 zastavané plochy a nádvoria, vedeného 
na LV č. 9661, výmera nebytového priestoru 34,20m2,  vlastníctvo mesta 
Komárno 1/1,  podiel na spoločných častiach a spoločných priestorch 
a na pozemku 3420/63670, spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa, za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku č. 82/2016 vypracovaného znalcom Ing. 
Tiborom Szabóom, vo výške 45.000,- eur  

 
pre Petra Pálinkása, rodeného Pálinkása, narodeného 23.05.1965, s trvalým 
pobytom Hlavná 601/178, Marcelová, PSČ 946 32, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ je väčšinový vlastník bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome so súp. č. 1136, na p.č. 42 zastavané plochy 
a nádvoria, vedeného na LV č. 9661  

 
za nasledovných podmienok: 

 
-    kupujúci berie na vedomie, že predmetný nebytový priestor je v súčasnosti 

užívaný, užívateľ však nemá výhrady voči odpredaju nebytového priestoru 
v zmysle Stanoviska k odpredaju majetku zo dňa 14.10.2016, 

 
-   mesto zverejní svoj zámer predať nebytový priestor 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 predmetnej 
nehnuteľnosti.  

 

 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1018/2016 
uznesenie 

k žiadosti o kúpu pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9375 o výmere 638 m2, lesný pozemok, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom zriadenia záhrady na vlastné náklady 
pre Ladislava Redeckého, rodeného Redeckého, narodeného 26.06.1963, s trvalým 
pobytom Mederčská 755/28, 945 01 Komárno. 
 
 
 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1019/2016 
uznesenie 

k odkúpeniu časti spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
A/ berie na vedomie 
 

1. ponuku Okresného úradu Nitra, so sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra - 
dočasného správcu, zo dňa 29.6.2016, č.sp. OU-NR-MPO-2016/000344, vo 
veci odpredaja 11/95-in zo spoluvlastníckeho podielu štátu 
k nehnuteľnostiam v k.ú. Nová Stráž, vedených na LV č. 1435 ako rodinný 
dom so súp.č. 14 na parc. č. 108 a parcely registra „C“  č. 108, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1224 m2 za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom, 

2. o spoluvalstnícky podiel 2/95-in zo spoluvlastníckeho podielu štátu prejavila 
záujem spoluvlastníčka vyššie uvedených nehnuteľností, MUDr. Hedviga 
Bakaiová, s trvalým pobytom Vnútorná ul. 28, 945 04 Nová Stráž, 

 
B/ schvaľuje 
 

   v súlade s ustanoveniami § 51 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,  
 

      odkúpenie 9/95-in zo spoluvlastníckeho podielu štátu z celkových 11/95-in 
k nehnuteľnostiam v k.ú. Nová Stráž, vedených na LV č. 1435 ako rodinný 
dom so súp. č. 14 na parc. č. 108 a parcely registra „C“  č. 108, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1224 m2 za od ponuku SR- dočasného správcu 
Okresného úradu Nitra, so sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra, 

 
pre Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 
945 01 Komárno, nakoľko mesto Komárno je majoritným spoluvlastníkom 
predmetnej nehnuteľnosti v podiele 65/95-in z celku, za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č.30/2016 zo dňa 10.4.2016, vypracovaným Ing. Jurajom 
Gričom, znalcom z odboru stavebníctvo vo výške 4.418,00 eur,  
 
za nasledovných podmienok: 

 
- lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške  je 60 dní odo nadobudnutia 

právoplatnosti kúpnej zmluvy na výzvu predávajúceho, 
 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 

kupujúci, 
 

C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  

 
1. podpísanie kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
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2. pripraviť návrh na zrušenie spoluvlastníctva a získanie výlučného 
vlastníctva Mesta Komárno uvedenej nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1020/2016 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  
 
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 nebytového priestoru (v pivničných priestoroch) so súp.č. 

142 na parc. registra „C“ č. 1846/2 v budove Dôstojníckeho pavilónu  
s podlahovou plochou 74 m2, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely rozšírenia mládežníckeho klubu pre mladých Komárňanov a 
študentov, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  

 
pre Fortissima Group s.r.o., IČO: 47 360 321, so sídlom Benková Potôň 367, 
930 36 Horná Potôň, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Trnava, Oddie : Sro, vložka číslo : 32461/T ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, z dôvodu že susedný nebytový priestor na  parc. reg. „C“ 
č. 1846/2 s podlahovou plochou 205,53 m² majú žiadalia v prenájme od Mesta 
Komárno od roku 2014 a tým by rozšírili  svoje činnosti v oblasti rôznych 
kultúrnych a spoločenských podujatí pre mladých študentov. 

 
2.    nájomné vo výške 600,- eur/rok za nasledovných podmienok : 
 
- 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,  

- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca, 
- v prípade akýchkoľvek stavebných úprav na objekte  je potrebné si vybaviť 

príslušné povolenie a odsúhlasiť vopred vlastníkom a Krajským 
pamiatkovým úradom, nakoľko sa jedná o NKP, 

- investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po ukončení 
nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,  

- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor 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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1021/2016 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  
 
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 nebytového priestoru so súp. č. 1372 na parc. registra 
„C“ č. 5846/1 v objekte Bašta II. s podlahovou plochou 79 m2, vedeného 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou,  

 
pre LATREND s.r.o., IČO: 46820337, so sídlom Budovateľská 31/32, 945 01 
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že priestory na 
vlastné náklady zrekonštruuje a bude využívať výlučne pre účely skladovania 
náradia spoločnosti, 

 
2.     nájomné vo výške 5,- eur/m2/rok, celkom 395,- eur/rok,  
 
za nasledovných podmienok: 

 
- v prípade akýchkoľvek stavebných úprav na objekte  je potrebné si vybaviť 

príslušné povolenie a odsúhlasiť vopred s vlastníkom a Krajským 
pamiatkovým úradom, nakoľko sa jedná o NKP, 

- 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 nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno, 

- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca, 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor 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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1022/2016 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  
 
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 nebytového priestoru s podlahovou plochou 370 m2   

v budove Dôstojníckeho pavilónu so súp. č. 142 na parc. registra „C“ č. 
1846/3, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely prevádzkovania 
nočného klubu, na dobu určitú 5 rokov,  

 
pre Františeka Sárköziho, IČO: 47590939, so sídlom Eötvösova 989/5, 945 01 
Komárno, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, číslo 
živnostenského registra: 410-28016, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že obchodné verejné súťaže vyhlásené na predmetný nebytový 
priestor boli neúspešné, nikto neprejavil záujem o jeho prenájom. 

 
2.    nájomné vo výške 20,- eur/m2/rok, celkom 7.400,- eur/rok,  
 
za nasledovných podmienok : 

 
-  nájomca nebude v predmetných priestoroch prevádzkovať hazardné hry  

definované v zmysle zákona SNR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách 
v znení neskorších predpisov, 

- nájomca je povinný do schválenia prenájmu svoje živnostenské oprávnenie 
rozšíriť o pohostinskú činnosť, 

- nájomca vykoná rekonštrukciu nebytových priestorov v súlade 
s podmienkami stanovenými Mestským úradom Komárno a Pamiatkovým 
úradom na vlastné náklady,   

- 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 
nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno 

- režijné náklady na prevádzku nehnuteľnosti znáša nájomca, 
- výpovedná lehota je trojmesačná, 
- prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou 

v prípade, ak nájomca je v omeškaní s platením nájomného o viac ako 1 
mesiac a v prípade nedodržania podmienok uvedených v zmluve o nájme, 

- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytový priestor 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 
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1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

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

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1023/2016 
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 parcely registra „C“ č. 69 o výmere 10 m2, 
ostatná plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, na dobu neurčitú,  
 

pre ENERGYMONTAGE s.r.o., IČO: 35 927 399, so sídlom Nová Osada 2391, 
945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel : Sro, vložka číslo : 16451/N, nakoľko pozemok sa nachádza pod 
stánkom žiadateľa, 
 
2.     nájomné vo výške 1,- eur/mesiac,  celkom 12,- eur/rok,  

   
za nasledovných podmienok : 
 

- nájomca sa zaväzuje, že bude udržiavať  pozemok a jej okolie v čistom 
stave ako aj autobusovú zastávku, ktorá sa tam nachádza,  

 
- nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí osvetlenie autobusovej zastávky 

a Mesto Komárno môže využívať  autobusovú zastávku ako reklamnú 
plochu pre vlastné účely, 

 
- 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 na schválenie prenájmu. 
 

 
 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1024/2016 
uznesenie 

k žiadosti o započítanie vynaložených nákladov  
na rekonštrukciu priestorov s nájomným 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje  
 
 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 17/2015 zo dňa 21. 

januára 2015 v bode B/2, 1. zarážka nasledovne :  
  

nájomca vykoná rekonštrukciu nebytových priestorov v súlade s podmienkami 
stanovenými Mestským úradom Komárno na vlastné náklady, s tým, že časť 
vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu je započítateľná 
s nájomným, max. do výšky 4.750,- eur po ich odsúhlasení príslušným 
oddelením za podmienok dojednaných v zmluve o nájme, a zvyšok investícií po 
ukončení doby nájmu nájomca odovzdá bezplatne do majetku mesta 
 
-  ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 17/2015 

ostávajú nezmenené. 
 
B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 1582/780/OSM/2015 zo dňa 02. februára 2015 vrátane 
Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 
44575/47776/OSM/2015 zo dňa 27.05.2015 v zmysle bodu  A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1025/2016 
uznesenie 

k žiadosti o započítanie vynaložených nákladov  
na rekonštrukciu priestorov s nájomným 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

neschvaľuje 
 
započítanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu nebytových priestorov 
s podlahovou plochou 98 m2 v budove na Jókaiho ulici so súp. č. 32 na parc. registra 
„C“ č. 937/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno s nájomným vo výške 1.750,- eur 
pre VINTAGE HOME s.r.o., IČO: 47480297, so sídlom Kúpeľná ul. 4/11, 945 01 
Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 35708/N, z dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
uznesením č. 17/2015 zo dňa 21. januára 2015 schválilo možnosť započítania 
nákladov na rekonštrukciu len v časti, ktorá je nevyhnutná na uvedenie predmetu 
nájmu do užívaniaschopného stavu a to max. do výšky 3 000,- eur po ich odsúhlasení 
príslušným oddelením za podmienok dojednaných v zmluve o nájme a zvyšok investícií 
po ukončení doby nájmu nájomca odovzdá bezplatne do majetku mesta. 
 

 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1026/2016 
uznesenie 

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

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia),  
 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na  pozemku parc. č. 
10717 o výmere 3001 m2, zastavaná plocha  vedenej na LV č. 6508 v k. 
ú. Komárno, (elektrický kábel pre stavbu „ Verejné osvetlenie Kolož),  

 
s povinným Slovenským pozemkovým fondom, IČO: 17335345, so sídlom: 
Búdková 36, 817 15 Bratislava, v prospech oprávneného z vecného bremena 
mestom Komárno, IČO: 00306525, so sídlom Nám. Gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno,   

 
za nasledovných podmienok: 

 
-     odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške 299,36 eur,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 
 

a) uloženie inžinierskych sietí,  
b) prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom 

užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia 
vodomernej šachty, 

c) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, rekonštrukcie elektrického 
vedenia,  

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 

oprávnený (Mesto Komárno) z vecného bremena, 
           
B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
zabezpečiť zaslanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia.  
 

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1027/2016 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zaradiť žiadosť Elvíry Leskovej, narodenej 28.07.1951, trvalým pobytom 
Cintorínsky rad 6/8, 945 01  Komárno s výnimkou z VZN č. 6/2011 o prenajímaní 
bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov do zoznamu 
žiadateľov o prenájom bytu v DOU,  
 

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť zaevidovanie žiadosti do Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v 
DOU v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.     

 
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1028/2016 
uznesenie 

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

        
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/19 v  Komárne pre Tibora Kovácsa, 
narodeného 12.11.1980, trvalým pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva 
o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, 
na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1029/2016 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu o kontrole k preskúmaniu postupu verejného obstarávateľa 

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v súvislosti so 
zadávaním zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 438/2015 Z. z. na predmet „Dodanie riešenia informačného systému 
Mesta Komárno", ktorej výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na 
stránke verejného obstarávateľa www.komarno.sk dňa 07.06.2016, 

 
2. Informáciu a stave ďalších začatých kontrol k 28.10.2016. 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1030/2016 
uznesenie 

k úprave rozpočtu školských zariadení na rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

žiadosť Františka Petr, riaditeľa ZUŠ o ponechanie finančných prostriedkov 
v sume 4.017,- eur na zabezpečenie prevádzky ZUŠ – MAI v Komárne, 

 
B/ neschvaľuje 
 

zníženie rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane bežných príjmov 
a výdavkov na rok 2016 o finančné prostriedky vo výške 4.017,- eur. 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1031/2016 
uznesenie 

k úprave rozpočtu školských zariadení na rok 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, zvýšenie na 

strane bežných príjmov, položka 111 – Výnos dane z príjmov fyzických 
osôb – očakávaný vyšší príjem podielových daní o sumu 10.388,- eur,  

 
2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno – rozpočtu školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, na 
strane bežných výdavkov na zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
nasledovne: 

 
- Program 6.1.1. – Materské školy zníženie o finančné prostriedky vo 

výške 1.867,- eur, 
- Program 6.1.3. – Centrum voľného času zvýšenie o finančné 

prostriedky vo výške 17.207,- eur, 
- Program 6.1.4. – Zariadenie školského stravovania zníženie o finančné 

prostriedky vo výške 11.233,- eur, 
 

3. zmenu rozpočtu školských klubov detí a Základnej umeleckej školy 
Komárno v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, na 
strane bežných výdavkov na zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
nasledovne: 

 
- zvýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na 
strane bežných príjmov a výdavkov na rok 2016 o finančné prostriedky 
vo výške 900,- eur, 

 
- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. 

Komenského, Komárno na strane bežných príjmov a výdavkov na rok 
2016 o finančné prostriedky vo výške 1.029,- eur, 

 
- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole Móra 

Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno – 
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
bežných príjmov a výdavkov na rok 2016 o finančné prostriedky vo 
výške 1.672,- eur, 

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

pohraničná 9, Komárno na strane bežných príjmov a výdavkov na rok 
2016 o finančné prostriedky vo výške 2.830,- eur, 

 
- zvýšenie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole 

s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane bežných 
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príjmov a výdavkov na rok 2016 o finančné prostriedky vo výške 2.573,- 
eur, 

 
- zníženie rozpočtu Školského klubu detí pri Základnej škole, 

Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane bežných príjmov a výdavkov na 
rok 2016 o finančné prostriedky vo výške 3.731,- eur, 

 
4. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 na strane 

bežných výdavkov, Program 6.5. – Cirkevná škola MARIANUM, zvýšenie 
o finančné prostriedky vo výške 6.410,- eur na zabezpečenie 
vzdelávacieho procesu, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
a ukladá  
riaditeľom (-kám) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno  

 
1. zapracovať zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 a do rozpočtu školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, 

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

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1032/2016 
uznesenie  

k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 na prenesené 
kompetencie, zníženie o finančné prostriedky vo výške 2.409,- eur na základe 
normatívne určeného objemu finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 
2016 vrátane garantovaného minima, rozpísané Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 31.10.2016, 

 
B/ schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
na rok 2016 o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu 
nasledovne: 
 
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu 

s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 25.694,- eur, 

 
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu J.A. 

Komenského, Komenského ul. 3, Komárno vo výške 25.254,- eur, 
 

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu Móra 
Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai 
Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 15.880,- eur, 

 
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Ul. 

pohraničná č.9, Komárno vo výške 28.251,- eur, 
 

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 43.384,- eur, 

 
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, 

Rozmarínová ul. 1, Komárno vo výške 9.128,- eur, 
 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
a ukladá  
riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  
Komárno 
 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, 
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2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2016 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1033/2016 
uznesenie 

k návrhu na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky  
v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, zníženie 
kapitálových výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 24.000,- eur 
z Programu 8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície do školských 
zariadení nasledovne: 

 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Materská  škola, 

Lodná ul. 1, Komárno, 
- výmena výplní otvorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 

4.000,- eur – Materská  škola, Mederčská ul. 38, Komárno, 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Materská škola – 

Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno, 
 
2. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, zvýšenie 

bežných výdavkov Programu 6.1. – Školy originálna kompetencia o účelovo 
určené finančné prostriedky v celkovej výške 24.000,- eur nasledovne: 

 
- oprava sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Materská  škola, Lodná 

ul. 1, Komárno, 
- výmena výplní otvorov a oprava sociálnych zariadení vo výške 4.000,- eur – 

Materská  škola, Mederčská ul. 38, Komárno, 
- oprava sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Materská škola – 

Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno, 
 

3. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2016, zníženie na strane kapitálových príjmov a  
kapitálových výdavkov nasledovne: 

 
- rekonštrukcia priestorov v budove na Ul. Košickej pre nultý ročník a 

rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 15.000,- eur – Základná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava podláh vo výške 15.000,- eur – 
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno, 

- výmena výplní otvorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 
8.000,- eur – Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, 
Komárno, 

- výmena linolea v jedálni vo výške 10.000,- eur – Základná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Základná škola, 
Ul. pohraničná 9, Komárno, 
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4. zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno na rok 2016, zvýšenie na strane bežných príjmov a bežných 
výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky nasledovne: 

 
- oprava priestorov v budove na Ul. Košickej pre nultý ročník a oprava 

sociálnych zariadení vo výške 15.000,- eur – Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, 

- oprava sociálnych zariadení a oprava podláh vo výške 15.000,- eur – 
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno, 

- výmena výplní otvorov a oprava sociálnych zariadení vo výške 8.000,- eur – 
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno, 

- výmena linolea v jedálni vo výške 10.000,- eur – Základná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom, 

- oprava sociálnych zariadení vo výške 10.000,- eur – Základná škola, Ul. 
pohraničná 9, Komárno, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
a ukladá  
 riaditeľom (-kám) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno 
 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového 

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, 

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

 
Termín: do 31.12.2016 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1034/2016 
uznesenie  

k návrhu na zmenu v rámci položiek kapitálových výdavkov  
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ schvaľuje 
 

zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 – presuny v rámci 
investičných akcií schválených kapitálových výdavkov nasledovne: 

 

-      Zníženie výdavkov na akciu „Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej 
ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po 
cintorín“ na 6.500,- eur, 

 
-      Novú investičnú akciu „Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej  ulice 

v Mestskej  Časti  Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín 
– Projektová dokumentácia“– výdavky v sume 1.500,- eur,  

 
-  Novú investičné akciu „Výstavba autobusovej zastávky v MČ Nová Stráž, 

pred cintorínom - projektová dokumentácia“ – výdavky v sume 2.000,- 
eur,  

 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 
premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2016. 

 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1035/2016 
uznesenie 

k nakladaniu s finančnými prostriedkami získanými z prevádzkovania  
mestského parkovacieho systému s príspevkovou organizáciou mesta Komárno 

COMORRA SERVIS, IČO: 44191758 so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

1. výšku predpokladaných príjmov organizácie v roku 2016 z prevádzkovania   
      mestského parkovacieho systému t.j.  24.000,- eur bez DPH, 
 
2. výšku predpokladaných príjmov organizácie v roku 2017 z prevádzkovania  

Mestského parkovacieho systému t.j. 150.000,- eur bez DPH, 
  
B/ schvaľuje 
 

1. použitie finančných prostriedkov organizácie, získaných z prevádzkovania 
mestského parkovacieho systému v roku 2016 v nasledovnom zložení: 

 
- úhrada operátorovi za SMS platby:                                      1.793,- eur 
- úhrada služieb servisnej spoločnosti:                                   8.000,- eur  
- zaobstarávanie technického vybavenia údržby   
      vodovodného dopravného značenia  rozpísaného 
      v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia:                     14.207,- eur    
 
SPOLU:                                                                                     24.000,- eur 
 
2. Použitie finančných prostriedkov organizácie, získaných z prevádzkovania 

mestského parkovacieho systému  v roku 2017 v nasledovnom zložení: 
 
-    úhrada operátorovi za SMS platby:                                       15.000,- eur 
-    úhrada služieb servisnej spoločnosti:                                    48.000,- eur 
-    zabezpečenie zvislého dopraného značenia v meste 
     Komárno a v jeho mestských častiach:                                 20.000,- eur 
- údržba vodorovného značenia parkovísk a miestnych 

komunikácií:                                                                          25.000,- eur 
- Nákup prepravného vozidla Multicar doplneného  

výbavou pre ľahkú letnú a zimnú údržbu   
formou  päťročného lízingu z toho: 

      1. navýšená  splátka + mesačné splátky lízingu:                   42.000,- eur        
  
SPOLU:                                                                                     150.000,- eur   

 
C/ žiada  

Ing. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
 

1. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia a vykázané 
čiastky zapracovať do  zmeny rozpočtu organizácie na rok 2016 resp. do 
návrhu rozpočtu organizácie na rok 2017, 
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2. o podanie pravidelnej správy MZ v Komárne o vývoji príjmov resp. výdavkov 
z prevádzkovania parkovacieho systému a to najneskôr do konca 
septembra príslušného kalendárneho roka spolu s návrhom na použitie 
získaných finančných prostriedkov v nasledujúcom kalendárnom roku, 

 
3. zabezpečiť odovzdanie zaobstaraného zvislého dopravného značenia do 

správy mesta Komárno a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca 
v ktorom boli dopravné značenia zaobstarané.         

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1036/2016 
uznesenie 

k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 30.09.2016 
vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009. 
 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1037/2016 
uznesenie 

k návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 
– ENVIROFOND „Rozšírenie vozového parku na zber biologicky rozložiteľného 

odpadu v meste Komárno“  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ berie na vedomie 
 

podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 – 
ENVIROFOND „Rozšírenie vozového parku na zber biologicky rozložiteľného 
odpadu v meste Komárno“ (Traktor s vlečkou): 
 
-   výška projektu:                       58.769,- eur,   
-   výška požadovanej dotácie:  55.830,- eur,  

spoluúčasť:            2.939,- eur,  
 

B/ schvaľuje 
 

spoluúčasť Mesta Komárno vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 2.939,- eur na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie 
vozového parku na zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste Komárno“ 
(v prípade úspešnosti) z rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1038/2016 
uznesenie 

k návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 
– ENVIROFOND „Rozšírenie vozového parku na zber biologicky rozložiteľného 

odpadu v meste Komárno“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

A/ berie na vedomie 
 

podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 – 
ENVIROFOND „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu 
komunálneho odpadu v meste Komárno“ (9 kontajnerových stojísk s novými 
nádobami)   
 
-   výška projektu:     84.669,- eur,  
-   výška požadovanej dotácie:  80.435,- eur, 

spoluúčasť:            4.234, -eur,  
 

B/ schvaľuje 
 

spoluúčasť Mesta Komárno vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške výške 4.234,- eur na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v mesta 
Komárno“ (v prípade úspešnosti) z rozpočtu mesta Komárno na rok 2017, 

 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1039/2016 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno  
na rok 2016 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015  

v znení VZN č. 28/2015 pre SVB TRIO, spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v Komárne  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie na úpravu zdevastovanej zelenej 
plochy okolia domu po zateplení čiastočne zarastenej burinou a alergénmi, z 
rozpočtu Mesta Komárno v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre 
SVB TRIO, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, so sídlom: I. 
Madácha 2, 945 01 Komárno v sume 2.000,- eur, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej 
dotácie v zmysle bodu A/  tohto uznesenia.   

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1040/2016 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno  
na rok 2016 na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015  

v znení VZN č. 28/2015 pre Občianske združenie Franza Lehára, n.o. v Komárne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie na vhodné obnovenie hrobového 
miesta a jeho okolia predkov svetoznámeho rodáka nášho mesta, ktoré miesto 
je aj štátom chránenie, z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle VZN č.12/2015 
v znení VZN č. 28/2015 pre Občianske združenie Franza Lehára, n.o., so 
sídlom: Strážna 2, Nová Stráž, 945 04 Komárno v sume 800,- eur, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1041/2016 
uznesenie 

k zámeru modernizácie verejného osvetlenia Mesta Komárno  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
  
I. berie na vedomie 

 

Dôvodovú správu o možnosti "Modernizácie VO mesta“, 
  

II. schvaľuje 
 

a)      zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta, 

 
b)     vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno 

spolu so svetelnou štúdiou (podľa zadania uvedené v dôvodovej časti 
materiálu (zahrnúť vypracovanie energetického auditu a svetelnej štúdie do 
plánu investícií na rok 2017, 

  
III.           žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
na základe energetického auditu zabezpečiť vypracovanie návrhu na  
modernizáciu verejného osvetlenia mesta Komárno spolu s návrhom rozpočtu 
pripravovanej investičnej akcie, upresnený návrh spôsobu financovania s 
dopadom na rozpočet mesta a predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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1042/2016 
uznesenie 

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

s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 Mesta 
Komárno pre: 

 
Alternatíva, s.r.o. správa bytov Komárno, Nám. Kossutha 12, 945 01 Komárno na 
maľbu fasádu domu na nádvorí Európy Komárno. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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1043/2016 
uznesenie 

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

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

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, 
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa 
VZN č. 11/2015 Mesta Komárno pre: 
 
Komárno a okolie, n.f., 945 01 Komárno, Hradná 1 vo výške 1.500,- eur na 
čiastkové zabezpečenie hlavnej ceny X. Medzinárodnej operetnej speváckej 
súťaže Franza Lehára, 
 

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 



UZNESENIA Z 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 03. NOVEMBRA 2016 – POKRAČOVANIE Z 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 10. NOVEMBRA 2016 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 15.11.2016. 35 

1044/2016 
uznesenie 

k schváleniu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Komárne s účinnosťou od 
01.12.2016 podľa prílohy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Komárne zverejniť na webovej 
stránke  Mesta Komárno po podpísaní primátorom mesta Komárno. 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 

 

 

 



UZNESENIA Z 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 03. NOVEMBRA 2016 – POKRAČOVANIE Z 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 10. NOVEMBRA 2016 
 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 15.11.2016. 36 

1045/2016 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu MUDr. Attilu Horvátha  
k prijatiu opatrení k riešeniu problému rozmiestnenia detí  

z neprispôsobivých rodín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada 
 
1. Primátora mesta v spolupráci s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Komárno vypracovať návrh na vyčlenenie finančných 
prostriedkov z ročného normatívneho príspevku pre základné školy a školské 
zariadenia berúc do úvahy počet detí z neprispôsobivých rodín v jednotlivých 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, 

 
2. Preskúmať možnosť na otvorenie alokovanej triedy ZŠ (s 1-2 resp. 1-4 

ročníkom) v blízkosti komunitného centra v mestskej časti Harčáš, 
 
3. Vypracovať návrh VZN o určení školských obvodov s dôrazom na 

rozmiestnenie detí z neprispôsobivých rodín do jednotlivých ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. 

 
Termín: január 2017 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 

 

 

 


