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1218/2009
uznesenie

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
 

A/ berie na vedomie

           Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 19. 
marca 2009,

       
 B/ schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1097/2008 zo dňa 8. 
decembra 2008 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

„A
/

schvaľuje

1. zrušenie  neinvestičného  fondu  Media  Comaromiensis,  n.f.,  so 
sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno ku dňu 31.12.2008,

2. vstup neinvestičného fondu Media Comaromiensis, n.f., so sídlom 
v Komárne do likvidácie,

B/ schvaľuje

Dodatok k Štatútu neinvestičného fondu s názvom Media Comaromiensis, n.f.  
(Dodatok tvorí prílohu uznesenia),

C/ poveruje a splnomocňuje
Margitu Deminger, správcu neinvestičného fondu

na  podanie  návrhu  na  zápis  vstupu  neinvestičného  fondu  Media 
Comaromiensis,  n.f.,  so  sídlom v Komárne  do  likvidácie  a návrh  na  zápis  
likvidátora do registra.“

2. zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Komárne  č.  1184/2009  zo  dňa 29. 
januára 2009 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

„A
/

odvoláva

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

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

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

Mgr. Katarína Vrečičová 

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

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

Mgr. Andrea Tóth

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

Materská  škola  Ul.  Komáromi  Kacza  33, 
Komárno

Agáta Szigethiová

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

Ružena Grolmusová

Materská škola Lodná ul. 1, Komárno Mgr. Gabriela Kamocsaiová

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

Materská škola Dlhá ul.  1,  Komárno – Nová 
Stráž

Mgr. Marta Kecskésová

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

Mgr. Mikuláš Hübsch

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

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

Andrea Pataky

Centrum  voľného  času,  Rozmarínová  ul.  2,  
Komárno

Eva Besztrová

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

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Zlatica Libaiová

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

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

RNDr. Ladislav Habán

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

PaedDr. Adriana Farkas

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

Anna Vargová

Základná  umelecká  škola,  Letná  ul.  12,  
Komárno

Mgr. Tibor Jókai

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

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

3. zmenu  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  číslo  1185/2009  zo  dňa 
29. januára 2009 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

„A
/

deleguje

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

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

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

Mgr. Katarína Vrečičová 

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

Mgr. Tibor Jókai

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

Mgr. Andrea Tóth

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

Materská  škola  Ul.  Komáromi  Kacza  33, 
Komárno

Agáta Szigethiová

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

Ružena Grolmusová

Materská škola Lodná ul. 1, Komárno Mgr. Gabriela Kamocsaiová

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

Materská  škola  Dlhá  ul.  1,  Komárno  –  Nová 
Stráž

Mgr. Marta Kecskésová

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

Mgr. Mikuláš Hübsch

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

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

Andrea Pataky

Centrum  voľného  času,  Rozmarínová  ul.  2, 
Komárno

Eva Besztrová

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

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Zlatica Libaiová

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

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

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

PaedDr. Adriana Farkas

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

Anna Vargová

Základná  umelecká  škola,  Letná  ul.  12, 
Komárno

Mgr. Tibor Jókai

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

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

           
C/ zrušuje 

           z uznesenia číslo 818/2008
- časť 61/14 – pre A. T. z dôvodu, že odmietol byt
- časť 61/27 – pre L. L. z dôvodu, že žiadateľ nereagoval na uzatvorenie zmluvy

       z uznesenia číslo 1105/2008
- časť 61/30 – z dôvodu, že žiadateľka K. D. odmietla byt

uznesenia číslo 860/2008 – pre nezáujem zo strany žiadateľa
uznesenie číslo 871/2008 – žiadateľ nedoručil geometrický plán v termíne
uznesenie číslo 1029/2008 - pre nezáujem zo strany žiadateľa 
uznesenie číslo 1062/B/3/2008 - pre nezáujem zo strany žiadateľa
uznesenie číslo 1062/B/4/2008 - pre nezáujem zo strany žiadateľa          

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1219/2009

k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1220/2009

k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za uplynulé obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1221/2009
uznesenie

k petícii občanov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

petíciu občanov za zníženie dane za psa za rok 2009,

B/ konštatuje

1. pri schvaľovaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 29/2008 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2009 neboli porušené všeobecne platné právne predpisy,

2. v zmysle § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov 
v priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možné meniť výšku dane za psa za rok 
2009, 

C/ ukladá
1. príslušným komisiám Mestského zastupiteľstva v Komárne

pri príprave všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch na 
rok 2010 prihliadnuť na petíciu občanov,

2. Mgr. Miklósovi Csintalanovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

zaslať oznámenie o vybavení petície v zákonnej lehote.

Termín: do 17. apríla 2009

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

7



UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

___________________________________________________________________________
1222/2009
uznesenie

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2008. 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1223/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 12/14 v Komárne pre O. B. trvale bytom 
Komárno, s výnimkou, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a 
zmluva  o nájme  bytu   bude  uzatvorená  v  zmysle  §  7  ods.  7  VZN  č.  19/2003  o 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu 
určitú 1 rok, 

B/   ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1224/2009
uznesenie

k Návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadateľov 
o prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

aktualizovaný Zoznam žiadateľov  o prenájom mestského bytu  na rok 2009 (Zoznam 
tvorí prílohu uznesenia), 

B/   ukladá
       Mestskému úradu Komárno

zverejniť aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2009 na 
úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta.

Termín: do 15. apríla 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1225/2009
uznesenie

k Informatívnej správe o pridelení bytov v bytovom dome 
na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu  správu  o  pridelení  bytov  podľa  izbovitosti  a s prihliadnutím  na  počet  členov  v 
domácnosti na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 762/2008 bod 
B/ zo dňa 5. júna 2008 pre nájomníkov v bytovom dome na adrese Komárno, časť Veľký 
Harčáš 61 (informatívny materiál tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1226/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje

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

Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség, Eötvösova ul. 15, 
945  01  Komárno, IČO:  34073400, na  program  Oreach  –  vendég  vo  výške  250 
eur/7.531,50 Sk ako príspevok na zakúpenie balíkov pre starších a imobilných členov,

 
B/       ukladá
          Mestskému úradu v Komárne

poukázať  schválenú  finančnú  dotáciu  z  účelového  fondu  z  rozpočtu  mesta 
Komárna  na  sociálne a zdravotnícke účely pre:

Židovská náboženská obec v Komárne – Komáromi Zsidó Hitközség,  Eötvösova ul. 15, 
945  01  Komárno,  IČO:  34073400,  na  program  Oreach  –  vendég  vo  výške  250 
eur/7.531,50 Sk ako príspevok na zakúpenie balíkov pre starších a imobilných členov.

                                                                                   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                                                                                                     Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1227/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta  Komárno na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

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

           Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, 
IČO:  36098388, na  autobusovú  prepravu  účastníkov  rekondično-zdravotného 
a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 
1.228,17 eur/37.000,-Sk,

B/        ukladá
           Mestskému úradu v Komárne

            poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna  na 
sociálne a zdravotnícke účely pre:

Zväz postihnutých  civilizačnými  chorobami,  Námestie  Kossutha  3,  945  01 Komárno, 
IČO:  36098388, na  autobusovú  prepravu  účastníkov  rekondično-zdravotného 
a rehabilitačného  pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 
1.228,17 eur/37.000,- Sk.

                                                                                                           Termín: do 30. júna 2009
                                                                                                     Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1228/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

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

           FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 37970933, na nákup 
nevyhnutných zdravotníckych potrieb a pomôcok pre interné oddelenie v celkovej výške 
3.800 eur/114.478,80 Sk,

B/        ukladá
           Mestskému úradu v Komárne

            poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna  na 
sociálne a zdravotnícke účely pre:

            FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO 37970933, na nákup 
nevyhnutných zdravotníckych potrieb a pomôcok pre interné oddelenie v celkovej výške 
3.800 eur/114.478,80 Sk.

                                                                                   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                                                                                                     Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1229/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

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

Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DiaKom Komárno, so sídlom 945 01 
Komárno, Jazerná ul. 10/16, IČO: 00641332 040 na autobusovú prepravu účastníkov 
liečebno-ozdravovacieho pobytu do kúpeľov Nimnica na základe konkrétnej faktúry vo 
výške 658 eur/19.822,90 Sk,

B/       ukladá 
      Mestskému úradu v Komárne 

           poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna    
na sociálne a zdravotnícke účely pre: 

  
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DiaKom Komárno, so sídlom 945 01 
Komárno, Jazerná ul. 10/16, IČO: 00641332 040 na autobusovú prepravu účastníkov 
liečebno-ozdravovacieho pobytu do kúpeľov Nimnica na základe konkrétnej faktúry vo 
výške 658 eur/19.822,90 Sk.

                                                                                                           Termín: do 30. mája 2009
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ  

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1230/2009
uznesenie

k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
 Mesta  Komárno na sociálne a  zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

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

 
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Senný 
trh č. 3,  IČO: 00415961, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo 
výške 2.500 eur/75.315,- Sk,  

B/       ukladá 
        Mestskému úradu v Komárne 

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na 
sociálne a zdravotnícke účely pre: 

           
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Senný 
trh č. 3,  IČO: 00415961, na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo 
výške 2.500 eur/75.315,- Sk,  

                                                                                       
                                                                                                          Termín: do 30. mája 2009

                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ  

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1231/2009
uznesenie 

k návrhom na opatrenia na zníženie nákladov Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 
a na riešenie finančných problémov školy

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

oslovenie Ministerstva školstva SR v ktorom ho oboznámi s danou situáciou: z dôvodu 
nízkeho počtu detí v ZŠ Pohraničná prostriedky zo štátneho rozpočtu nepostačujú na 
pokrytie skutočných nákladov školy a mesto zo štátnych zdrojov určených na prenesené 
kompetencie nie je schopné vykryť rozdiel medzi normatívnym financovaním a reálnymi 
potrebami školy. Mesto podporuje ďalšiu existenciu školy a jej rozvoj, preto žiada MŠ 
SR o finančnú výpomoc. 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

v zmysle bodu A/ tohto uznesenia zaslať list pre MŠ SR. 

Termín: okamžite
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1232/2009
uznesenie

k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 

a záujmovú umeleckú činnosť

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť  podľa VZN č.  6/2006 o poskytovaní  finančných dotácií 
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť nasledovne:

1. Bíró Lucián n.f., Ul. biskupa Királya 30, Komárno 
vo výške 100,- eur na podporu jubilejného koncertu speváckych zborov,

2. Zbor Bratskej jednoty baptistov, Železničná 15, Komárno 
vo výške 200,- eur na podporu činnosti bábkarskej skupiny v roku 2009,

3. CSEMADOK, Základná organizácia, Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 800,- eur na podporu 18. roč. festivalu „Harmonia Sacra Danubiana“,

4. DANUBE ART PRODUCTION, Vnútorná okružná 46/5, Komárno
vo výške 500,- eur na podporu hudobného festivalu DAP-FEST,

5. Éva Korpás, Kostolná 28, Komárno - Nová Stráž
vo výške 300,- eur na podporu koncertu z príležitosti uvedenia nového CD,

6. Občianske združenie Fotoklub Helios, Malodun. nábrežie 4, Komárno
vo  výške  350,-  eur  na  podporu  projektu  „50.  výročie  založenia  fotoklubu 
v Komárne“,

7. Občianske združenie Fotoklub Helios, Malodun. nábrežie 4, Komárno
vo  výške  500,-  eur  na  podporu  fotofestivalu  a  série  fotovýstav  „Podunajská 
fotografická jeseň 2009“,

8. Občianske združenie Fotoklub Helios, Malodun. nábrežie 4, Komárno
vo výške 270,- eur na podporu spoločnej konferencie slovenských a maďarských 
fotografov v Komárne,

9. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo výške 2.500,- eur na podporu osláv 50. výročia založenia folklórnej skupiny 
Dunaj,

10. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo  výške  1.000,-  eur  na  podporu  študentského  divadelného  predstavenia 
W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy,

11. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo výške 450,- eur na podporu výmenného pobytu študentov družobných miest 
Komárna a Kralúp nad Vltavou „Od Dunaja k Vltave“,

12. Jókaiho dni, n.f., Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 1.000,- eur na podporu 46. ročníka podujatia „Jókaiho dni“,

13. Jókaiho  všeobecnovzdelávacie  a muzejné  združenie,  Valchovnícka  2, 
Komárno
vo výške 350,- eur na vydanie knihy s názvom „A Jókai Egyesület 100 éve“,

14. Jókaiho  všeobecnovzdelávacie  a muzejné  združenie,  Valchovnícka  2, 
Komárno
vo výške 200,- eur na podporu odovzdania Ceny Jókaiho a vydania antológie,

15. Jókaiho  všeobecnovzdelávacie  a muzejné  združenie,  Valchovnícka  2, 
Komárno
vo výške 350,- eur na odhalenie pamätnej tabule generála Damjanicha,

16. Spoločnosť Farkasa Kempelena, Komárno, P.O.Box 188
vo výške 1 000,- eur na podporu série jazzových koncertov v roku 2009,
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17. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, Komárno

vo výške 200,- eur na podporu 12. Zrazu historických vozidiel,
18. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, ul. Eötvösa 35, Komárno

vo  výške  300,-  eur  na  podporu  stretnutia  detských  čitateľov  miest  Komárna 
a Komáromu,

19. Kolégium J. Harsányiho n.o., Hradná ul. 21, Komárno
vo  výške  500,-  eur  na  podporu  5.  roč.  podujatia  „Szlovákiai  Magyar  Fiatal 
Közgazdász-találkozó“, stretnutia mladých ekonómov,

20. Komárňanský komorný orchester Comorra, Letná 12, Komárno
vo výške 1 500,- eur na finančnú podporu činnosti a cyklu koncertov v roku 2009,

21. Komárňanský občiansky klub, Meštianska 10/29, Komárno
vo výške 200,- eur na výučbu angličtiny v Komárne a na dedinách

22. Komárno a okolie n.f., Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 700,- eur na podporu činnosti mládežníckej rómskej skupiny „Barátság“,

23. Spojená cirkevná škola Marianum, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
vo  výške  1.000,-  eur  na  podporu  sprievodných  kultúrnych  podujatí  osláv 
80. výročia založenia školy,

24. Miestny odbor Matice slovenskej, Námestie M.R. Štefánika 6, Komárno
vo  výške  240,-  eur  na  podporu  výtvarnej  súťaže  žiakov  ZŠ  a SŠ  s názvom 
„Komárno, mesto dvoch riek“,

25. Nadácia biskupa Királya, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 700,- eur na podporu podujatia „Dobré slovo - Jó szó“,

26. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 950,- eur na 10. ročník podujatia „V očakávaní Veľkonočných sviatkov“,

27. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 950,- eur na 12. ročník podujatia „V očakávaní Vianočných sviatkov“,

28. Občianske združenie ÉS, Hlavná 34, Komárno - Nová Stráž
vo výške 200,- eur na podporu programu „Tanyaszínház“, Arany János: A bajusz,

29. Občianske združenie ÉS, Hlavná 34, Komárno - Nová Stráž
vo výške 350,- eur na podporu 13. Obecných dní,

30. Občianske združenie Fonográf, Komárno
vo výške 1.000,- eur na podporu 4. roč. festivalu „Rév Fesztivál“,

31. Občianske združenie KOR-ZÁR, M.R. Štefánika 60, Nové Zámky
vo  výške  250,-  eur  na  podporu  koncertu  hudobnej  skupiny  z príležitosti 
20. výročia založenia,

32. Občianske združenie Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 2.000,-  eur na podporu podujatia „Zakliate kráľovstvo v Starom hrade“,

33. Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
vo  výške  1.000,-  eur  na  podporu  vyhotovenia  a postavenia  sochy  Jánosa 
Eszterházyho,

34. Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, Komárno
vo výške 650,- eur na podporu programu „Gemerské a sedmohradské tance“,

35. Občianske združenie Pro Libri, Eötvösa 35, Komárno, 
vo výške 250,- eur na podporu 3. ročníka podujatia „Noc s Andersenom“,

36. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 700,- eur na podporu podujatia „IV. Ígérethavi Kavalkád és Pünkösdi 
Lovasverseny“,

37. Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 200,- eur na podporu podujatia „IV. Révkomáromi Íjászverseny“,

38. Občianske združenie Te Ügyed Kör, Mederčská 21/7, Komárno
vo výške 500,- eur na podporu predstavenia Andrása Berecza „Sördal, mesehab 
- csuvas sördalok,

39. Občianske združenie Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 400,-  eur  na podporu  divadelných  predstavení  Pruzsinszky Sándor: 
Marczibányi-ház,

40. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
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vo  výške  400,-  eur  na  podporu  výstavy  Ágnes  Kecskés  „Textilná  tvorba  - 
gobelíny“,

41. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
vo  výške  400,-  eur  na  podporu  literárnych  večerov  „Stretnutie  múz  v Galérii 
Limes“,

42. Reformovaná kresťanská cirkev, Farský úrad Komárno, Jókaiho ul. 34
vo výške 500,- eur na podporu Letného tábora pre deti,

43. Reformovaná kresťanská cirkev, Farský úrad Komárno, Jókaiho ul. 34
vo výške 500,- eur na podporu Letného tábora pre mládež,

44. Spoločnosť Atelier, Potočná ul. 28, Komárno
vo výške 900,-  eur na podporu vydania  mimoriadneho čísla  časopisu  Atelier: 
Kultúrváros, kultúrtáj,

45. Spoločnosť Istvána Cordinesa, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
vo výške 700,- eur na podporu 4. roč. letného tábora pre deti „Mesetábor“,

46. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo  výške  100,-  eur  na  podporu  projektu  ACES,  zameraného  na  spolužitie 
národnostných menšín,

47. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo  výške  1.000,-  eur  na  podporu  amatérskeho  študentského  divadelného 
predstavenia „Hair“,

48. Štefan Bartanusz, Dvorská 6/17, Komárno
vo  výške  200,-  eur  na  podporu  vydania  básnickej  zbierky  „Nem  bántalak, 
liliomvirág“,

49. Viktor Krűger, Rákócziho 29/9, Komárno
vo  výške  500,-eur  na  podporu  publikácie  a samostatnej  výstavy  fotografa 
v galérii Limes,

50. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo  výške  1 000,-eur  na  podporu  15.  roč.  festivalu  „15.  Jubileumi  Borostyán 
Fesztivál“,

51. Základná škola s vjm Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 400,- eur na recitačnú súťaž "Kaszás Attila Versmondó Fesztivál",

52. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku,  oblastný výbor,  Ul.  biskupa 
Királya 5, Komárno
vo výške 500,- eur na podporu 14. roč. podujatia „Komárňanské pedagogické dni 
- Komáromi Pedagógiai Napok“,

53. Zväz  maďarských  pedagógov  na  Slovensku,  Regionálne  pedagogické 
centrum, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo  výške  700,-  eur  na  podporu  6.  roč.  literárneho  tábora  "Jókai  vers-  és 
prózamondó tábor",

54. Zväz  maďarských  pedagógov  na  Slovensku,  Regionálne  pedagogické 
centrum, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 600,- eur na podporu kultúrnych programov 18. roč. letnej univerzity 
„Nyári Egyetem“,

55. Židovská náboženská obec, Eötvösova ul. 15, Komárno
vo výške 350,- eur na podporu Dní židovskej kultúry v Komárne,

56. Jókaiho nadácia, Petőfiho 1, Komárno
vo  výške  800,-  eur  na  podporu  naštudovania  a predstavenia  komédie  Ken 
Ludwig: „Primadonnák“ v amfiteátri Dôstojníckeho pavilóna,

57. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 800,- eur na podporu zabezpečenia ozvučovacieho zariadenia,

58. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo  výške  200,-  eur  na  podporu  tanečných  domov  s názvom  „Barangolások 
a Kárpát-medencében“ v roku 2009,

59. Zväz skautov maďarskej národnosti, Nám. sv.Štefana 6, Dunajská Streda
vo výške 100,- eur na podporu podujatia „Cserkésznap 2009“,
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s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je  vysporiadanie 
všetkých  záväzkov  žiadateľa  voči  mestu  v súlade  s  §  7  ods.  2  VZN  č.  6/2006 
o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov  z účelového  fondu  z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť,

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

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

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

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1233/2009
uznesenie

k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií a finančných darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 

a záujmovú umeleckú činnosť

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

poskytnutie  finančnej  dotácie  z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárno  na  kultúru 
a záujmovú  umeleckú  činnosť  podľa  VZN  č.  6/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií 
a finančných  darov  z účelového  fondu  z rozpočtu  Mesta  Komárno  na  kultúru  a záujmovú 
umeleckú činnosť pre:

1. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
na tvorivú dielňu: Práca so smaltom v dielni Margit Fehér - Gönyü (Maďarsko),

2. Spoločnosť Istvána Cordinesa, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
na podujatie zamerané na oživenie starého ľudového športu „méta“ formou školskej súťaže,

3. Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, Komárno
na podujatie „Odborné dni - Szakmai Napok“.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1234/2009
uznesenie

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 39 Štatútu mesta v roku 2009 pre jedného 
nominanta:

Folklórny súbor Dunaj

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripraviť  odovzdanie  ceny  na  slávnostnom  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v 
Komárne.

Termín: 26. apríla 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1235/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/    schvaľuje

1. organizačnú  štruktúru  Mestského  úradu  v Komárne  s účinnosťou  od  01.04.2009 
(schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu č.1 tohto uznesenia).

2. dodatok č. 2 Organizačného poriadku Mestskej polície Komárno zo dňa 09.06.2003 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.3.2006 s účinnosťou od 01.04.2009. (Dodatok č. 2 
tvorí prílohu č. 2 tohto  uznesenia).

3. presun  rozpočtovaných  finančných  prostriedkov  v rámci  schváleného  rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2009 z kapitoly 01.1.1.6, položka 610,620 mzdy a odvody na 
kapitolu  03.1.0,  položka  610,620  mzdy  a odvody,  v celkovej  výške  28.214  eur, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu 

B/   ukladá
       Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno 
na rok 2009,

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

Termín: 31. decembra 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1236/2009
uznesenie

k informatívnej správe o plnení opatrení v zmysle uznesenia číslo 1049/2008 
zo dňa 16. októbra 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   berie na vedomie

Informatívnu  správu  o plnení  opatrení  zo  dňa  10.  marca  2009  v zmysle  uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1049/2008 zo dňa 16. októbra 2008,

B/  žiada
     Mestskú políciu a  ACTIV s.r.o.
 

o predloženie  vyhodnotenia  prijatých  opatrení  v  súlade  s bodom  A/  tohto  uznesenia 
s prehľadom harmonogramu vývoja príjmov a uložených pokút.

                     Zodpovedný: náčelník MP Komárno a ACTIV s.r.o.
                                                                    Termín: polročne 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1237/2009
uznesenie

k žiadosti spoločnosti VIATOR, s.r.o. o poskytnutie pôžičky

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje 

poskytnutie  finančnej  dotácie  pre  VIATOR,  s.r.o. na  odstránenie  havarijného  stavu 
Hotelu Panoráma a Termálneho kúpaliska v celkovej výške 99.582 eur (3.000 tis. Sk) 
z rezervného fondu Mesta Komárno na rok 2009,

B/  ukladá 
Mestskému úradu Komárno a
konateľovi spoločnosti VIATOR, s.r.o.

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta 
Komárno a VIATOR, s.r.o. na rok 2009,

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

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ a 

konateľ VIATOR, s.r.o.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1238/2009
uznesenie

k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta Komárno za rok 2008 bez výhrad,
2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

Ukazovateľ

Schválený 
rozpočet 

na rok 
2008 

v tis. Sk

Upravený 
rozpočet 

na rok 
2008 

v tis. Sk

Skutočnosť 
k 31.12.2008 

v tis. Sk
plnenie 

%

Bežné príjmy spolu 533 929 561 932 535 946 95,4%

Kapitálové príjmy spolu 205 470 226 159 170 368 75,3%
Bežné a kapitálové 
príjmy spolu 739 399 788 091 706 314 89,6%

Finančné príjmy spolu 132 150 172 496 85 589 49,6%

SPOLU  PRÍJMY 871 549 960 587 791 903 82,4%

Bežné výdavky spolu 524 035 550 887 504 462 91,6%

Kapitálové výdavky spolu 316 894 379 080 213 825 56,4%
Bežné  a kapitálové  výdavky 
spolu 840 929 929 967 718 287 77,2%

Finančné výdavky spolu 30 620 30 620 22 827 74,6%

SPOLU  VÝDAVKY 871 549 960 587 741 114 77,2%
3. prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno ku dňu 31. decembra 2008 

vrátane  rozpočtových  organizácií  v zriaďovacej  pôsobnosti  mesta  vo  výške 
50.789 tis. Sk,  z toho prebytok bežného rozpočtu 31.520.799,03 Sk,

4. rozdelenie  prebytku  bežného rozpočtu zníženého v súlade s § 16 ods.  6 zákona 
o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o cudzie  prostriedky určené na 
čerpanie v roku 2009 vo výške 21.679.282,64 Sk do peňažných fondov mesta, 

5. celkový stav peňažných fondov mesta Komárno k 1. januáru 2009:
- rezervný fond    9.644.296,38 Sk,
- investičný fond  19.511.354,38 Sk,

(Súvaha Mesta Komárno k 31. decembru 2008, Výkaz ziskov a strát Mesta Komárno k 31. 
decembru 2007, poznámky k účtovnej závierke Mesta Komárno zostavenej k 31. decembru 
2008, Zápisnica Hlavnej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 
decembru 2008, Správa nezávislého audítora tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

27



UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

___________________________________________________________________________
1239/2009
uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných 
nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 
85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať 
na  prípadnú  zhoršujúcu  sa  ekonomickú  situáciu  v dôsledku  nenaplnenia  príjmov 
mesta Komárno,

2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na  každé  riadne  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  predložiť  správu 

o stave začatých a pripravovaných investičných akcií. 

Termín: body 1 a 3 priebežne,
bod 2 k 31. mája 2009

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

28



UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

___________________________________________________________________________
1240/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  výdavkov 
rozpočtu,  program  8.3,  kategória  700,  oddiel  06,  položka  717  –  Výstavba 
viacúčelového ihriska, o sumu 11.466 eur (345.423 Sk), z investičného fondu,

2. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  výdavkov 
rozpočtu,  program  8.3,  kategória  700,  oddiel  01,  položka  712  –  Nákup  budov, 
v zmysle  uznesenia  č.1167/2008,  o sumu 12.392 eur (373.330 Sk),  z investičného 
fondu,

3. zmenu Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,   zvýšenie  bežných  výdavkov 
rozpočtu,  program  6.2,  kategória  600,  oddiel  09.,  položka  635006  –  Rutinná 
a štandardná údržba budov – spoluúčasť k dotácií „Výmena okien telocvične pre ZŠ 
Rozmarínová 1, Komárno“, o sumu 7.630 eur (229.861 Sk), z investičného fondu,

4. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie kapitálových výdavkov 
rozpočtu, program 8.3, kategória 700, oddiel  09., položka 717002 – Rekonštrukcia 
kotolne, riešenie havarijného stavu – ZŠ Komárno, ul. Komenského, o sumu 182.151 
eur (5.487.481 Sk), z investičného fondu,

5. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie kapitálových výdavkov 
rozpočtu, program 8.3, kategória 700, oddiel  09., položka 717002 – Rekonštrukcia 
telocvične,  riešenie  havarijného  stavu  –  ZŠ  s VJM  Komárno,  ul.  Práce,  o sumu 
52.468  eur  (1.580.651  Sk),  z toho  z investičného  fondu  407 eur  (12.261  Sk)  a z 
rezervného fondu 52.061 eur (1.568.390 Sk),

B/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno 
na rok 2009,

2. postupovať v zmysle bodov A a B/1 tohto uznesenia.
Termín: 31. júl 2009

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1241/2009
uznesenie

k Návrhu na zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie príjmových finančných operácií 
rozpočtu,  kategória  450  –  Ostatné  finančné  operácie,  položka  453  –  Zostatok 
prostriedkov ŠR z predchádzajúcich rokov, o sumu  547.168 eur (16.483.970 Sk),

 
2. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, o 

prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka, program 2.2, kategória 600, oddiel  01., 
položka  630  –  Tovary  a služby,  výdavky  Registra  obyvateľov,  o sumu  2.307  eur 
(69.510,89 Sk),

3. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, o 
prostriedky zo  ŠR z predchádzajúceho  roka,  program 6.2,  kategória  600,  oddiel  09., 
položka 631 – Cestovné žiakom,  o sumu 7.255 eur (218.559 Sk),

4. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, o 
prostriedky zo  ŠR z predchádzajúceho  roka,  program 6.2,  kategória  600,  oddiel  09., 
položka 642 - Na odchodné, o sumu 860 eur (25.900 Sk),

5. zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009, zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu, o 
prostriedky zo  ŠR z predchádzajúceho  roka,  program 6.2,  kategória  600,  oddiel  09., 
položka 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, „Výmena okien telocvične pre 
ZŠ Rozmarínová 1, Komárno“, o sumu 58.753 eur (1.770 tis. Sk),

 
6. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  výdavkov 

rozpočtu, o prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka, program 8.3, kategória 700, 
oddiel 09, položka 717 – Rekonštrukcia materskej školy, ul. Eötvösa 64, o sumu 92.943 
eur (2.800 tis. Sk),

7. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  výdavkov 
rozpočtu, o prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka, program 8.3, kategória 700, 
oddiel 09, položka 717 – Rekonštrukcia materskej školy, ul. Komáromi Kacza, o sumu 
53.110 eur (1.600 tis. Sk),

8. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2009,  zvýšenie  kapitálových  výdavkov 
rozpočtu, o prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka, program 8.3, kategória 700, 
oddiel 06, položka 717 – Rekonštrukcia športovej haly, o sumu 331.939 eur (10 mil. Sk),

B/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno 
na rok 2009,

2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.
Termín: 31. júl 2009

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1242/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Domova dôchodcov Komárno 
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok  hospodárenia  rozpočtovej  organizácie  Domov  dôchodcov  Komárno  za  rok  2008 
nasledovne:

príjmy 31.328 tis. Sk,
výdavky 31.328 tis. Sk,

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný (zákonom stanovené účtovné výkazy 
k účtovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1243/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno 
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Komárno 
za rok 2008 nasledovne:
výnosy 13.383 tis. Sk
náklady 13.373 tis. Sk
hospodársky výsledok vo výške     + 10 tis. Sk,

2. rozdelenie hospodárskeho výsledku do peňažných fondov Mestského kultúrneho strediska 
Komárno nasledovne:

- navýšenie rezervného fondu o 10.053,93 Sk v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1244/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Schola Comaromiensis 
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok  hospodárenia  príspevkovej  organizácie  Schola  Comaromiensis  za  rok  2008 
nasledovne:

výnosy 1.231 tis. Sk,
náklady 1.704 tis. Sk,
hospodársky výsledok vo výške   - 473 tis. Sk,
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1245/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Media Comaromiensis, n.f., 
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia Media Comaromiensis, n.f., za rok 2008 nasledovne:

príjmy 4.819 tis. Sk,
výdavky 4.819 tis. Sk, 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1246/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS  
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok  hospodárenia  príspevkovej  organizácie  COMORRA  SERVIS  za  rok  2008 
nasledovne:

výnosy 27.735 tis. Sk
náklady 27.729 tis. Sk
hospodársky výsledok vo výške                  + 6 tis. Sk,

2. rozdelenie hospodárskeho výsledku do peňažných fondov COMORRA SERVIS nasledovne:

- navýšenie rezervného fondu o 6.295,27 Sk v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej uzávierke tvoria prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1247/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Domova dôchodcov Komárno 
na roky 2009 - 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Komárno na roky 2009 - 2011 v 
členení:

- rok 2009 1.036.414,- eur 
- rok 2010 1.096.562,- eur
- rok 2011 1.163.779,- eur
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova dôchodcov Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka DD Komárno

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1248/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno 
na roky 2009 - 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na roky 
2009 - 2011 v členení:

- rok 2009                 466.071,- eur, (z toho príspevok mesta:
- na bežné výdavky vo výške 266.414,- eur, 
- na  kapitálové  výdavky  vo  výške  16.597,-  eur, 

v súlade  so  schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

- rok 2010                 459.432,- eur, (z toho príspevok mesta: 
- na bežné výdavky vo výške 266.414,- eur, 
- na  kapitálové  výdavky  vo  výške  9.958,-  eur, 

v súlade  so  schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

- rok 2011                 459.442,- eur, (z toho príspevok mesta: 
-     na bežné výdavky vo výške 266.414,- eur, 
- na  kapitálové  výdavky  vo  výške  9.958,-  eur, 

v súlade so schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá 
Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1249/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
na roky 2009 - 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2009 - 2011 v členení:

- rok 2009              1.043.716,- eur, (z toho príspevok mesta:
- na bežné výdavky vo výške 551.816,- eur, 
- na  kapitálové  výdavky  vo  výške  331.939,-  eur, 

v súlade  so  schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

- rok 2010              1.043.716,- eur, (z toho príspevok mesta:
- na bežné výdavky vo výške 551.816,- eur, 
- na  kapitálové  výdavky  vo  výške  331.939,-  eur, 

v súlade  so  schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

- rok 2011              1.043.716,- eur, (z toho príspevok mesta:
-     na bežné výdavky vo výške 551.816,- eur, 
-    na  kapitálové  výdavky  vo  výške 331.939,-  eur, 

v súlade so schválenými  prioritami  kapitálových 
výdavkov rozpočtu mesta)

ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá 
Ing. Dezső Nágelovi, riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľ príspevkovej organizácie 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1250/2009
uznesenie

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

Alapiskola Komárom za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39,  Komárno – Eötvös Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom za rok 2008 
nasledovne
príjmy celkom : 14.664 tis. Sk
výdavky celkom : 14.664 tis. Sk

2. výsledok  hospodárenia  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 1.994 tis. Sk
výdavky celkom : 1.994 tis. Sk

záväzky vo výške : 0,- Sk
pohľadávky vo výške : 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1251/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno za 
rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok  hospodárenia  Základnej  školy,  Komenského  ul.  3,  Komárno  za  rok  2008 
nasledovne
príjmy celkom : 17.183 tis. Sk
výdavky celkom : 17.183 tis. Sk (z toho vrátené na účet zriaďovateľa 149 tis. Sk)

2. výsledok  hospodárenia  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole,  Komenského  ul.  3, 
Komárno za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 2.118 tis. Sk
výdavky celkom : 2.118 tis. Sk

záväzky vo výške : 0,- Sk
pohľadávky vo výške : 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1252/2009
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 rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, 
Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2008 
nasledovne
príjmy celkom : 13.253 tis. Sk
výdavky celkom : 13.253 tis. Sk (z toho vrátené na účet zriaďovateľa 99 tis. Sk)

2. výsledok  hospodárenia  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 2.049 tis. Sk
výdavky celkom : 2.049 tis. Sk (z toho vrátené na účet zriaďovateľa 203 tis. Sk)

záväzky vo výške :  59.760,60 Sk
pohľadávky vo výške : 0,-    Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1253/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 
za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 8.137 tis. Sk
výdavky celkom : 8.137 tis. Sk (z toho vrátené na účet zriaďovateľa 4 tis. Sk)

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 
za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 898 tis. Sk
výdavky celkom : 898 tis. Sk

záväzky vo výške :    1.369,70 Sk
pohľadávky vo výške : 0,-    Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1254/2009
uznesenie

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

Komárom za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno  –  Munka  Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom  za  rok  2008 
nasledovne
príjmy celkom : 21.362 tis. Sk
výdavky celkom   :21.323 tis. Sk 

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 2.363 tis. Sk
výdavky celkom   :2.402 tis. Sk (z toho 39 tis. Sk z rozpočtu ZŠ)

záväzky vo výške : 0,- Sk
pohľadávky vo výške : 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

43



UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

___________________________________________________________________________
1255/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za 
rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok  hospodárenia  Základnej  školy,  Rozmarínová  ul.  1,  Komárno  za  rok  2008 
nasledovne
príjmy celkom : 13.711 tis. Sk
výdavky celkom : 13.711 tis. Sk

2. výsledok  hospodárenia  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole,  Rozmarínová  ul.  1, 
Komárno za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 1.605 tis. Sk
výdavky celkom : 1.605 tis. Sk

záväzky vo výške : 0,- Sk
pohľadávky vo výške : 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1256/2009
uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok  hospodárenia  Základnej  umeleckej  školy,  Letná  ul.  12,  Komárno  –  Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2008 nasledovne
príjmy celkom : 14.638 tis. Sk
výdavky celkom : 14.638 tis. Sk

záväzky vo výške : 0,- Sk
pohľadávky vo výške : 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2008 je vyrovnaný.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

45



UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

___________________________________________________________________________
1257/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2009 až 

2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským,  Eötvösova  ul.  39, 
Komárno – Eötvös Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom na strane 
príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 451.437,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

443.139,- eur),
na rok 2010 vo výške 451.437,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

443.139,- eur),
na rok 2011 vo výške 451.437,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

443.139,- eur),
rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským,  Eötvösova  ul.  39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2009 
až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím  jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 65.923,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 52.646,- eur),
na rok 2010 vo výške 70.105,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 56.828,- eur),
na rok 2011 vo výške 74.653,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 61.376,- eur),
rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím  jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/  ukladá
riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.  39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedná: riaditeľka školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1258/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2009 až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 494.655,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

489.013,- eur),
na rok 2010 vo výške 494.655,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

489.013,- eur),
na rok 2011 vo výške 494.655,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

489.013,- eur),
rozpočet  Základnej  školy,  Komenského  ul.  3,  Komárno na  rok  2009  až  2011  – 
vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 78.205,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 58.123,- eur),
na rok 2010 vo výške 82.852,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 62.770,- eur),
na rok 2011 vo výške 87.864,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 67.782,- eur),
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na 
rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedný: riaditeľ školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1259/2009

Návrh na uznesenie
k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2009 

až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar  Tanítási  Nyelvű Alapiskola Komárom  na 
strane príjmov a výdavkov
na rok 2009 vo výške 424.318,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

423.986,- eur),
na rok 2010 vo výške 424.318,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

423.986,- eur),
na rok 2011 vo výške 424.318,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

423.986,- eur),
rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 
2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím 
jazykom maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul.  mieru  2,  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov
na rok 2009 vo výške 73.989,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 60.712,- eur),
na rok 2010 vo výške 78.835,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 65.558,- eur),
na rok 2011 vo výške 84.080,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 70.803,- eur),
rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím 
jazykom maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul.  mieru  2,  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/   ukladá
riaditeľke Základnej  školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho,  Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedná: riaditeľka školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1260/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2009 až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 212.009,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

207.030,- eur),
na rok 2010 vo výške 212.009,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

207.030,- eur),
na rok 2011 vo výške 212.009,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

207.030,- eur),
rozpočet  Základnej  školy,  Ul.  pohraničná  9,  Komárno  na  rok  2009  až  2011  – 
vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri  Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno  na 
strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 25.293,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 21.310,- eur),
na rok 2010 vo výške 27.020,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 23.037,- eur),
na rok 2011 vo výške 28.878,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 24.895,- eur),
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 
2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľke Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedná: riaditeľka školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1261/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

na roky 2009 až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím   jazykom  maďarským,  Ul.  práce  24, 
Komárno – Munka Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom na strane 
príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 628.780,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

623.780,- eur),
na rok 2010 vo výške 632.080,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

623.780,- eur),
na rok 2011 vo výške 632.080,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

623.780,- eur),
rozpočet  Základnej  školy  s vyučovacím   jazykom  maďarským,  Ul.  práce  24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2009 
až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím   jazykom  
maďarským,  Ul.  práce  24,  Komárno  –  Munka  Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 84.240,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 69.740,- eur),
na rok 2010 vo výške 89.317,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 75.317,- eur),
na rok 2011 vo výške 95.358,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 81.358,- eur),
rozpočet  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole  s vyučovacím   jazykom  
maďarským,  Ul.  práce  24,  Komárno  –  Munka  Utcai  Magyar  Tanítási  Nyelvű 
Alapiskola Komárom na rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľovi  Základnej  školy  s vyučovacím   jazykom  maďarským,  Ul.  práce  24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedný: riaditeľ školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1262/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2009 až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 428.732,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

422.094,- eur),
na rok 2010 vo výške 428.732,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

422.094,- eur),
na rok 2011 vo výške 428.732,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 

422.094,- eur),
rozpočet  Základnej  školy,  Rozmarínová  ul.  1,  Komárno na  rok  2009  až  2011  – 
vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri  Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 56.463,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 45.841,- eur),
na rok 2010 vo výške 60.147,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 49.525,- eur),
na rok 2011 vo výške 64.097,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo 

výške 53.475,- eur),
rozpočet Školského klubu detí pri  Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedná: riaditeľka školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1263/2009
uznesenie

k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2009 až 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

rozpočet  Základnej  umeleckej  školy,  Letná ul.  12,  Komárno – Művészeti  Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov 
na rok 2009 vo výške 512.938,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

449.977,- eur),
na rok 2010 vo výške 547.249,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

485.959,- eur),
na rok 2011 vo výške 586.119,- eur (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 

524.829,- eur),
rozpočet  Základnej  umeleckej  školy,  Letná ul.  12,  Komárno – Művészeti  Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na rok 2009 až 2011 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľovi  Základnej  umeleckej  školy,  Letná  ul.  12,  Komárno  –  Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2009
Zodpovedný: riaditeľ školy

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1264/2009
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie 

zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2009 na prenesené kompetencie,  zvýšenie 
o sumu 247.651,- eur,

B/ schvaľuje

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 
2009,  povolené  prekročenie  na  strane  bežných  príjmov  a bežných  výdavkov 
o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu na rok 2009 nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul.  39,  Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 27.418,- eur

- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 32.696,- eur

- Základná  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul.  mieru  2, 
Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 26.223,- eur

- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 12.813,- eur

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka 
Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 38.605,- eur

- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 28.215,- eur

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditeľom základných škôl s právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 

1. premietnuť  zmenu rozpočtu  v zmysle  bodu  A/  a B/  tohto  uznesenia  do  Rozpočtu 
mesta  Komárno  na  rok  2009  a  do  rozpočtu  základných  škôl  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009,

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a

riaditelia škôl

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1265/2009
uznesenie

k návrhu spoločnosti Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft. na spoluprácu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie   

návrh  spoločnosti  Pannonplast  Polifin  A Vagyonkezelő  Kft.,  1097 Budapest,  Könyves 
Kálmán  krt.  5/b.,  cégjegyzékszám:  Cg.  01-09-739571  na  spoluprácu  v oblasti 
geotermickej energie,

B/ ukladá 
Mestskému úradu Komárno

posúdiť návrh zmluvy  spoločnosti Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft. z právneho 
hľadiska,

C/ žiada
konateľa spoločnosti Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft.

prezentovať  návrh  zmluvy  spoločnosti  Pannonplast  Polifin  A Vagyonkezelő  Kft.  na 
strategickú  spoluprácu  v oblasti  geotermickej  energie  na  nasledujúcom  riadnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21. mája 2009.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1266/2009
uznesenie

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta 
Komárno v roku 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 38, 40 až 46 a 56/2008 schválené primátorom mesta Komárno v roku 
2008.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1267/2009
uznesenie

k informácii o zvolaní mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia 
spoločnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

1. návrh na odvolanie Ing. Lajosa Csonku, člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 
COM-VARGAS, spol. s.r.o., dňom 31. marca 2009,

2. návrh  na  menovanie  Ing.  Gabriela  Dékánya  za  člena  dozornej  rady  obchodnej 
spoločnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o., dňom 1. apríla 2009,

B/ žiada

Juraja  Vargu,  konateľa  spoločnosti  COM-VARGAS,  spol.  s.r.o.  o zvolanie  valného 
zhromaždenia  spoločnosti  k realizácii  odvolania  člena  dozornej  rady  a menovania 
nového člena dozornej rady v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

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

na zastupovanie Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti COM-VARGAS, 
spol. s.r.o., v súlade s bodom B/ a C/ a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu 
primátora.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1268/2009
uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ vyzýva

väčšinového vlastníka spoločnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o., na aktívnu činnosť,  na 
urýchlenú  realizáciu  plánu  rekonštrukcie  nehnuteľnosti  v mestskom  parku  Anglia  - 
budovy nachádzajúcej sa na pozemku p.č. 967/2, 967/3 a 968 v k.ú. Komárno,

B/ ukladá

Mestskému  úradu  doručiť  uznesenie  väčšinovému  vlastníkovi,  COM-VARGAS  spol. 
s r.o..

Termín: do 11. apríla 2009
                                                                                            Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1269/2009
uznesenie

k účtovnej závierke za roky 2005 – 2008 
spoločnosti COM-VARGAS, spol. s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

účtovné uzávierky za roky 2005,  2006,  2007 a 2008 spoločnosti  COM-VARGAS spol.  s r.o. 
podľa predložených uzávierkových dokladov, ktoré tvoria prílohu uznesenia.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1270/2009 
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie  zmluvy  o výpožičke časti  pozemku  o výmere  10 000  m2 z p.č.  12862 
o výmere  75272  m2,  orná  pôda,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno  za  účelom 
zriadenia a prevádzkovania zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov, 
pre CC, spol.  s r.o.,  so sídlom Komárno, na  dobu určitú 20 rokov, za nasledovných 
podmienok:

- vypožičiavateľ sa zaviaže, že uvoľní predmet výpožičky do 3 mesiacov od doručenia 
výzvy požičiavateľa,  v prípade,  že  Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením 
schváli prevod resp. prenájom predmetu výpožičky budúcemu žiadateľovi, ktorý na 
predmete výpožičky zabezpečí svoj strategický investičný zámer,

- požičiavateľ pred realizáciou predloží svoj návrh investícií na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne,

- požičiavateľ sa zaviaže, že v prípade ak Mestské zastupiteľstvo v Komárne schváli 
prevod  resp.  prenájom  predmetu  výpožičky  inému  žiadateľovi,  uhradí  všetky 
vzniknuté náklady vypožičiavateľa vynaložené na predmete výpožičky, odsúhlasené 
Mestom Komárno, 

- vypožičiavateľ na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie časti p.č. 12862, 
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa skončenia nájmu na časť 

budovy,  

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1271/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/     schvaľuje
         

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11856 o výmere 1655 
m2,  orná  pôda,  pre  J.  B.  a  manželku  M.  B.,  obaja  trvalým  pobytom  Komárno,  za 
dvojnásobok ceny podľa BDÚ, t.j. 9,095 eur/274,- SKK/m2, 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,        

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia. 

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1272/2009
uznesenie

o zabezpečení investície – vybudovanie elektrickej prípojky NN ku garážam 
pri Hofferovej pumpe

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

informatívnu správu o zabezpečení investície – vybudovanie elektrickej prípojky NN ku garážam 
pri Hofferovej pumpe.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1273/2009
uznesenie

k žiadosti o zmenu podmienok predaja pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj časti pozemku o výmere 300 m2 z p.č. 2214/1 o výmere 1 430 m2, zastavaná 
plocha,  vedenej  na  LV 6434 v k.ú.  Komárno,  upresnenej  geometrickým plánom,  pre 
C.O.   s.r.o.,  so  sídlom  Komárno,  za  dvojnásobok  ceny  podľa  BDÚ,  t.j.  64,7281 
eur/1.950,- SKK  /m2, za nasledovných podmienok:

- kupujúci po vyradení stavby z majetku mesta na kupovanom pozemku, 
stavbu odstráni na vlastné náklady,

- kupujúci  sa  zaväzuje,  že  polovicu  z vybudovaných  parkovacích  miest 
odovzdá bezplatne na užívanie Mesta Komárno na dobu 5 rokov,

- geometrický  plán predloží  kupujúci  do 60 dní  od obdržania  výzvy na 
doručenie     geometrického plánu,

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                   Zodpovedný: prednosta MsÚ

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

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1274/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje
         
predaj časti pozemku o výmere cca 161 m2 z p.č. 2270 o výmere 343 m2, zastavaná plocha, 
a časti pozemku o výmere cca 199 m2 z p.č. 2268 o výmere 1168 m2, ostatná plocha, vedených 
na LV 6434 v k.ú. Komárno pre účely výstavby polyfunkčnej budovy, pre A. B., trvalým pobytom 
Komárno,  nakoľko  Mestské  zastupiteľstvo  v Komárne  na  zasadnutí  dňa  16.  októbra  2008 
nepodporilo priamy odpredaj pozemkov na obdobný účel.  

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1275/2009
uznesenie

k žiadosti o vydanie predbežného súhlasu k projektovaniu plánovanej transformačnej 
stanice

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

vydanie predbežného súhlasu mesta k projektovaniu plánovanej trafostanice typu EH4 na 
pozemku p.č. 3700 o výmere 1560 m2, zastavaná plocha, vedenom na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, pre Z. E., a.s., so sídlom Bratislava, za podmienky, že pri vypracovaní projektu 
je  potrebné  konzultovať  presné  umiestnenie  transformačnej  stanice,  s tým,  že  tento 
predbežný  súhlas  nenahradzuje  záväzné  stanovisko  mesta  k investičnej  činnosti 
a rozhodnutie stavebného úradu o povolení stavby,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie predbežného súhlasu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1276/2009
uznesenie

k žiadosti o zmenu nájomcu pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

1. uzatvorenie dohody  o skončení  Zmluvy o nájme pozemkov, uzatvorenej pod číslom 
121/OSM/2004 dňa 13. 02.2004 na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno 
ako p.č. 3364 o výmere 512 m2, záhrada, a p.č. 3369 o výmere 1576 m2, záhrada, 
s Ľ. K., trvalým pobytom Komárno, za nasledovných podmienok:

- viazanosť  dohody o skončení  nájmu je  30 dní  odo dňa doručenia  dohody 
o skončení  nájmu,

2. uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako 
p.č. 3364 o výmere 512 m2, záhrada, a p.č. 3369 o výmere 1576 m2, záhrada, pre Ľ. 
K., trvalým pobytom Bratislava, pre účely záhrady, na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou  lehotou,  za  nájomné  0,1659  eur/5,-  SKK/m2/  rok za  nasledovných 
podmienok: 

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  dohody  o skončení  zmluvy  o  nájme 
v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2 tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                         Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1277/2009

uznesenie  
k žiadosti o vydanie súhlasu mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

medzi Mestským národným výborom v Komárne a nebohým A. B. a manželkou T. B. 
uzatvorená  „Predbežná  zmluva  o kúpe  sovietskeho  rodinného  domčeka  a dohoda 
o zriadení práva osobného užívania pozemku“ dňa 19. júna 1967, v ktorej bolo uvedené, 
že majetkoprávne  usporiadanie  bude prevedené  po vyhotovení  geometrického plánu 
a výkazu plôch Strediskom geodézie  v Komárne.  Kúpna cena vo výške 25 588,-  Kčs 
bola  zaplatená  19.6.1967  na  účet  Mestského  národného  výboru  v Komárne,  avšak 
predmetná zmluva nebola realizovaná, 

B/ schvaľuje

predaj nehnuteľnosti, rodinného domu so s.č. 2160 na novovytvorenej p.č. 6868/1 v k.ú. 
Komárno, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 43208550 - 83/2008 zo 
dňa 30.10.2008, z p.č. 6868 o výmere 285 m2, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre 
T.  B.  trvalým  pobytom  Komárno,  za  kúpnu  cenu  849,37  eur/25.588,-  SKK,  za 
nasledovných podmienok:

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

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1278/2009
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        konštatuje, že   

Obvodný úrad v Komárne, IČO: 42 114 900, so sídlom Námestie M. R. Štefánika 10, 
945 01 Komárno,  ako  nájomca  nebytových  priestorov  v dome  na  Námestí  M.  R. 
Štefánika 10, súpisné číslo 907 na p.č. 56 a na Župnej ul. 15, 4 garáže so súpisným 
číslom 3445 na p.č. 60, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, vynaložil  v roku 2008 
a 2009  na  rekonštrukciu  a modernizáciu  prenajatých  priestorov  vo  výške  38.737 
eur/1.167.859 SKK, 

B/       schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v dome na Námestí M. R. Štefánika 
10, súpisné číslo 907 na p.č. 56 a na Župnej ul. 15, 4 garáže so súpisným číslom 3445 
na  p.č.  60,  vedených  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  s celkovou  podlahovou  plochou 
1133,60 m2, pre  Obvodný úrad v Komárne, IČO : 42 114 900, so sídlom Námestie M. R. 
Štefánika 10, 945 01 Komárno, na určitý čas, 5 rokov od 01.08.2009 do  31.07.2019, za 
nasledovných podmienok:

- nájomné bude  stanovené  vo výške  16,60  eur/500,-  SKK/m2/rok,,  s tým že  ročné 
nájomné sa zvyšuje o výšku miery inflácie každoročne k 1. januáru bežného roka,  

- nájomca  vynaloží  finančné  prostriedky  do  prenajatých  nebytových  priestorov 
v ďalších rokoch podľa možností štátneho rozpočtu, 

- hodnota  vynaložených  finančných  prostriedkov  do  predmetu  nájmu  nie  je 
započítateľné s nájomným,  

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

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1279/2009
uznesenie

k žiadosti o prenájom pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov pre Školské hospodárstvo, IČO: 00157911, so 
sídlom  Hadovce  11,  945  01  Komárno,  na  pozemky,  vedených  na  LV  6434  v k.ú. 
Komárno ako:

- p.č. 10810/2 o výmere 514 m2, zastavaná plocha, pod budovou so súp.č. 134,
- p.č. 10811/2 o výmere 247 m2, zastavaná plocha, pod budovou so súp.č. 140,
- p.č. 10814/2 o výmere 95 m2, zastavaná plocha, pod budovou so súp.č. 135,

na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1.659,69 eur/50.000,- SKK/rok, za nasledovných 
podmienok:

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
          Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1280/2009
uznesenie

k žiadosti o vydanie vyjadrenia mesta 

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva 
a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 
písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok)  v znení  neskorších  predpisov  pre  J.  Sz.,  trvalým  pobytom  Komárno 
k nehnuteľnosti, pozemku  p.č. 3525 o výmere 2841 m2, záhrada, vedeného na LV 2697 
v k.ú. Komárno ( nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve mesta), za predpokladu, že žiadateľ 
bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
          Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1281/2009
uznesenie

k návrhu Obvodného pozemkového úradu v Komárne k spôsobu vyrovnania za pozemky 
v záhradkárskej osade

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

spôsob  vyrovnania  za  pozemky  v záhradkárskej  osade  ZO  SZZ  Čajka  Komárno  pri 
železničnej  trati,  v zmysle  §  10  zák.  NR  SR  č.  64/1997  Z.z.  o  užívaní  pozemkov 
v zriadených  záhradkárskych  osadách  a  vyporiadaní  vlastníctva  k nim,  poskytnutím 
náhrady v peniazoch za pozemky:

- p.č. 4328/2 o výmere 28 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno 
v hodnote 10,03 eur/302,- SKK,

- za spoluvlastnícky podiel mesta 4/32 k celku z p.č. 4328/4 o výmere 1 m2, zastavaná 
plocha v hodnote  0,40 eur/11,- SKK,

za nasledovných podmienok:

- všetky náklady súvisiace s vyporiadaním vlastníctva predmetných pozemkov hradí 
štát  v zmysle  zákona  NR  SR  č.  64/1997  Z.z.  o  užívaní  pozemkov  v zriadených 
záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim,

B/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                                Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1282/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 11126 o výmere 402 
m2, záhrada, pre G. N., trvalým pobytom a manželku A. N., trvalým pobytom Komárno, 
za  dvojnásobok  ceny  podľa  BDÚ,  t.  j.  8,16  eur/246,-  SKK/m2,  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,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1283/2009
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o spoločnej výpožičke pozemku vedeného na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráž ako  p.č. 127/3 o výmere 1014 m2, zastavaná plocha, za účelom terénnych úprav, 
pre L. V. a manželku J. V., obaja trvalým pobytom Komárno, A. B. a manželku A. B., 
obaja  trvalým pobytom Komárno,  a J.  M.  a manželku  T.  M.,  obaja  trvalým pobytom 
Komárno, na  dobu určitú 5 rokov, za nasledovných podmienok:

- vypožičiavatelia  na  vlastné  náklady  zabezpečia  vytýčenie  parcely,  vyrovnávanie 
a vyčistenie terénu, vysadenia trávy a stromov, s tým, že vypožičaný pozemok nie je 
možné oplotiť, 

- vypožičiavatelia  na  vlastné  náklady  zabezpečia  polievanie  stromov  a kríkov  podľa 
potreby,  vo vegetačnom období  pravidelné kosenie a jarné a jesenné vyhrabávanie 
trávy a lístia,

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1284/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku  o výmere 25 m2  z p.č.  705 o výmere 
3064 m2,  ostatná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre D. F. s.r.o,  so 
sídlom Komárno, za účelom vybudovania dvoch parkovacích miest oproti budove so s.č. 
4026 na p.č. 744/1 vo vlastníctve žiadateľa  na vlastné náklady žiadateľa, na dobu určitú 
2 roky, za nasledovných podmienok: 

- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po skončení doby výpožičky vybudovanú investíciu 
odovzdá bezplatne do majetku mesta,

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                         Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1285/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7051/304 o výmere 273 m2, 
ostatná plocha,  pre G. s.r.o.,  so sídlom Komárno,  pre účely  výstavby polyfunkčnej  budovy, 
nakoľko ďalšie zahusťovanie zástavby v predmetnej lokalite nie je žiaduce.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1286/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj spoluvlastníckeho podielu 7001/331500 k celku pozemku, vedeného na LV 8970 
v k.ú. Komárno ako p.č. 686 o výmere  577 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom 
so súpisným číslom 256 pre J. J. trvalým pobytom Komárno, vlastníka bytu č. 10, vchod 
16, za cenu určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 písm. d) 
vyhlášky  číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách 
za zriadenie  práva osobného  užívania  pozemkov a  náhradách  za dočasné užívanie 
pozemkov  v znení  neskorších  predpisov  vo  výške  0,0995  eur/3,-  Sk/m2,  za 
nasledovných podmienok:

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
          Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1287/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/16 o výmere 
1496  m2,  zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno, pre  Občianske 
združenie  P.  so  sídlom  Komárno,  pre  účely  umiestnenia  bronzovej  sochy  Artúra 
Görgeyho, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok: 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

                                                                          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                                              Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1288/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/16 o výmere 
1496 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely umiestnenia 
bronzovej sochy Lajosa Batthyányiho pre Občianske združenie P. so sídlom Komárno, 
zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-900/90 -16178, na dobu určitú, 
30 rokov, za nasledovných podmienok: 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

                                                                          Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
                                              Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1289/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj pozemku p.č. 7329 o výmere 662 m2, zastavaná plocha,  vedeného na LV 6434 
v k.ú. Komárno, pod obytným domom so súpisným číslom 668 na adrese Košická ulica 
7,9,11,13, za cenu 4,9790  eur / 150,- SKK/m2 v zmysle § 31a zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta 
č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
VZN č. 12/2008, pre vlastníkov bytov nasledovne:

Vchod č.7
1. byt č.1, vchod  č.7 v podiele 6376/196827
2. byt č.2, vchod  č.7 v podiele 4672/196827
3. byt č.3, vchod  č.7 v podiele 7124/196827
4. byt č.4, vchod  č.7 v podiele 5527/196827
5. byt č.5, vchod  č.7 v podiele 7083/196827
6. byt č.6, vchod  č.7 v podiele 5497/196827
7. byt č.7, vchod  č.7 v podiele 7070/196827
8. byt č.8, vchod  č.7 v podiele 5459/19682

Vchod č.9 
1. byt č.1, vchod  č.9 v podiele 4748/196827
2. byt č.2, vchod  č.9 v podiele 6418/196827
3. byt č.3, vchod  č.9 v podiele 4808/196827
4. byt č.4, vchod  č.9 v podiele 8013/196827
5. byt č.5, vchod  č.9 v podiele 5485/196827
6. byt č.6, vchod  č.9 v podiele 7207/196827
7. byt č.7, vchod  č.9 v podiele 4741/196827
8. byt č.8, vchod  č.7 v podiele 78829/196827

Vchod č.11 
1. byt č.1, vchod  č.11 v podiele 6413/196827
2. byt č.2, vchod  č.11 v podiele 4779/196827
3. byt č.3, vchod  č.11 v podiele 7097/196827
4. byt č.4, vchod  č.11 v podiele 5463/196827
5. byt č.5, vchod  č.11 v podiele 7188/196827
6. byt č.6, vchod  č.11 v podiele 3918/196827
7. byt č.7, vchod  č.11 v podiele 7165/196827
8. byt č.8, vchod  č.11 v podiele 2732/196827

Vchod č.13 
1. byt č.1, vchod  č.13 v podiele 4741/196827
2. byt č.2, vchod  č.13 v podiele 6328/196827
3. byt č.3, vchod  č.13 v podiele 6387/196827
4. byt č.4, vchod  č.13 v podiele 6454/196827
5. byt č.5, vchod  č.13 v podiele 6313/196827
6. byt č.6, vchod  č.13 v podiele 7990/196827
7. byt č.7, vchod  č.13 v podiele 5934/196827
8. byt č.8, vchod  č.13 v podiele 7084/196827
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za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu  kúpnej zmluvy a 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,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1290/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/       schvaľuje

pre N. T. trvalým pobytom Komárno, 

1.  uzatvorenie  zmluvy  o výpožičke  na  časť  pozemku  o výmere  16  m2 z p.č.  10848 
o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom 
napojenia  novej  prístupovej  komunikácie  k plánovaným  rodinným  domom  vo 
vlastníctve žiadateľa na dobu  3 roky,  

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na časť  pozemku z p.č. 
10848  o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za 
účelom umiestnenia inžinierskych sietí na náklady žiadateľa k plánovaným rodinným 
domom  vo  vlastníctve  žiadateľa  na  p.č.  10886/3,  10886/4,  10886/5,  10886/6, 
10886/7 a 10886/8, 

za nasledovných podmienok: 
a)  viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu 

zmluvy o výpožičke,
b) zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy inžinierskych 

sietí  geometrickým plánom, 
c) viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 

dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  spracovanie a zaslanie  návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 
tohto uznesenia,

2. zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  zmluvy  o budúcej  zmluve  o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                       Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1291/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj pozemku  vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 10599/1 o výmere 790 
m2, orná pôda, pre K. B. trvalým pobytom Bátorové Kosihy, za dvojnásobok ceny podľa 
BDÚ, t. j.. 23,3684  eur/ 704,- SKK/m2, za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  A/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1292/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

predaj časti pozemku o výmere cca 800 m2 z  p.č. 11747 o výmere 12214 m2, ostatná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre E. F. trvalým pobytom Komárno, z dôvodu, že sa 
jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1293/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje 

predaj  pozemkov,  vedených na LV 6434 v k.ú.  Komárno,  ako p.č.  9372 o výmere 363 m2, 
záhrada, p.č. 9373 o výmere 917 m2, záhrada, a p.č. 9374  o výmere 295 m2, vinica pre G. Sz. a 
manželku K. Sz.  obaja trvalým pobytom Komárno, z dôvodu, že je v platnosti zmluva o nájme 
pozemku. 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1294/2009
uznesenie

k žiadosti o výpožičku pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v dome so s.č. 1044 na p.č. 29/1, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno (Zichyho palác) - expozičné priestory na poschodí 
západná  časť  s podlahovou  plochou  362  m2,  pracovne  na  poschodí  a prízemí 
s podlahovou  plochou  320  m2,  depozity  na  poschodí  s podlahovou  plochou  41  m2, 
ostatné priestory a to hygienické zariadenia,  schodište s podlahovou plochou 463 m2, 
pre Podunajské múzeum v Komárne, IČO: 36 102 881, so sídlom Palatínova ulica 13, 
945 01 Komárno na dobu určitú 5 rokov, za nasledovných podmienok:

- požičiavateľ vykoná rekonštrukciu strechy nad vypožičanými miestnosťami do 3 rokov 
na vlastné náklady,

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu 
zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                   Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1295/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje 

predaj časti pozemku o výmere cca 140 m2, z p.č. 2452/1 o výmere 7082 m2, ostatná plocha, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. K. trvalým pobytom Komárno, a D. K. trvalým 
pobytom Komárno, z dôvodu, že sa jedná o verejné priestranstvo a jeho zabratím, prípadným 
oplotením  by  bola  narušená  celistvosť  štruktúry  zástavby  polyfunkčného  objektu  a bol  by 
obmedzený vstup do knižnice a prístup k trhovisku. 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1296/2009

uznesenie  
k návrhu o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie  zmluvy o nájme pozemkov  v Novej  Osade,  novovytvorených  parciel  p.č. 
9891/1 o výmere 1 619 m2, zastavaná plocha (priľahlý pozemok), p.č. 9891/2 o výmere 
142  m2,  zastavaná  plocha  (na  ktorej  sa  nachádza   strojnícky  dom)  a  p.č.  9891/3 
o výmere 79 m2,  zastavaná  plocha  (na ktorej  sa  nachádza  hospodárska budova  pri 
čerpacej stanici), vytvorených geometrickým plánom č. 36539651 – 44/08 z 15.07.2008 
z p.č. 9891 o výmere 1840 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno 
pre S. V. P. štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, so sídlom Bratislava, na účely 
zabezpečenia prevádzky strojného domu a  Nová Osada v ich správe, na dobu určitú 10 
rokov, za nájomné vo výške 300 eur/9.037,80 SKK/rok, nakoľko sa jedná o pozemky, 
ktoré nájomca užíva na verejnoprospešné účely, za nasledovných podmienok:

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

  
B/ ukladá

Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1297/2009
uznesenie

k žiadosti o zriadenie vecného bremena

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vedené na LV 6434 v k.ú. 
Komárno ako p.č. 452/2 o výmere 64 m2, ostatná plocha, a p.č. 453/2 o výmere 52 m2, 
zastavaná  plocha,  upresneného geometrickým  plánom,  v prospech  G.  Cs.  trvalým 
pobytom Búč,  vlastníka  nehnuteľností, obytného  domu so súp.  č.  245 na p.č.  456/1 
a pozemku p.č.  456/2, vedených na LV 8698 v k.ú. Komárno, a  pozemku p.č.  452/4 
vedeného na LV 11079 v k.ú. Komárno, na zabezpečenie práva prechodu a prejazdu 
peši a motorovými vozidlami, za nasledovných podmienok:

- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
-  geometrický  plán  predloží  žiadateľ  do  60  dní  od  obdržania  výzvy  na 

doručenie geometrického plánu,
- viazanosť  následne  vypracovaného  návrhu  zmluvy  o  zriadení  vecného 

bremena je  30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí žiadateľ,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy  o  zriadení  vecného  bremena 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1298/2009
uznesenie

k návrhu na predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

predaj časti pozemku o výmere cca 40 m2 z p.č. 1730/1 o výmere 6160 m2, zastavaná plocha, 
vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, pre L. T. trvalým pobytom Komárno.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1299/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje 

predaj časti pozemku o výmere cca 70 m2,  z p.č. 2452/1 o výmere 7082 m2, ostatná plocha, 
vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  pre  O.  K.  a manželku  K.  K.  obaja  trvalým  pobytom 
Komárno, z dôvodu, že sa jedná o verejné priestranstvo a jeho zabratím, prípadným oplotením 
by  bola  narušená  celistvosť  štruktúry  zástavby  polyfunkčného  objektu  a bol  by  obmedzený 
vstup do knižnice a prístup k trhovisku. 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1300/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom časti pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie  dodatku Zmluvy o nájme č. 108/2002 – MPO zo dňa 04.11.2002 v znení 
dodatku č. 1 uzatvoreného pod č. 21238/6059/OSM/2005, na časť  pozemku o výmere 
164 m2 z p.č. 1578 o výmere 3613 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, pre účely umiestnenia technologického zariadenia bez pevného základu, pre 
O. B. trvalým pobytom Komárno, podnikateľa obchodným menom O. B. – N. za nájomné 
vo výške 1,4406 eur/43,40 SKK m2/rok za nasledovných podmienok:

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1301/2009
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

pre C. O. s.r.o., so sídlom Komárno

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 200 m2 z p.č. 2214/1 
o výmere 1430 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely 
vybudovania  parkoviska  a  príjazdovej  komunikácie,  na  dobu  určitú  2  roky, za 
nasledovných podmienok:

- vypožičiavateľ  po  uplynutí  doby  výpožičky  odovzdá  vybudovanú  investíciu 
bezplatne do majetku mesta,

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

2. zriadenie  vecného bremena v prospech vlastníka pozemku p.č.  2214/2 na 
zabezpečenie práva prechodu a prejazdu peši a motorovými vozidlami cez pozemok 
p.č.  2214/1  o výmere  1430  m2,  zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú. 
Komárno, za nasledovných podmienok:

- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne 
- geometrický plán predloží žiadateľ do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie 

geometrického plánu,
- viazanosť následne vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena 

je  30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí žiadateľ,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1.  zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť  zaslanie  výzvy na doručenie  geometrického plánu v zmysle  bodu A/2 
tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy  o  zriadení  vecného  bremena 
v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1302/2009
uznesenie

k žiadosti o zámenu  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámenu pozemkov medzi  Mestom Komárno a T. K,  spol.  s r.o.,  so sídlom Komárno, 
spoločnosť bez finančného vyporiadania nasledovne:

-Mesto Komárno zamení časť pozemku o výmere cca 10 m2 z p.č. 2683/11 o výmere 37 
m2,  ostatná  plocha  vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  vo  svojom  výlučnom 
vlastníctve,

-T. K., spol. s r.o, zamení časť pozemku o výmere cca 10 m2 z p.č. 2683/10 o výmere 
925  m2,  ostatná  plocha  vedenej  na  LV  6422  v k.ú.  Komárno  vo  vlastníctve 
spoločnosti, 

za nasledovných podmienok:

-  geometrický  plán  predloží  žiadateľ  do  60  dní  od  obdržania  výzvy  na  doručenie 
geometrického plánu,

-  viazanosť  vypracovaného  návrhu  zámennej  zmluvy  je  30  dní  odo  dňa  doručenia 
návrhu zámennej  zmluvy,

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  zaslanie  výzvy  na 
doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy. 
 

Termín: 30 dní od  doručenia geometrického plánu
      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1303/2009
uznesenie

k žiadosti  o predaj pozemku pod garážou

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno  ako p.č. 6130 o výmere 20 m2, 
zastavaná plocha,  pre E.  M. trvalým pobytom Komárno,  za dvojnásobok ceny podľa 
BDÚ, t. j. 52,1804 eur/1.572,- SKK/m2, s predkupným právom Mesta Komárno za cenu 
1043,608 eur, za nasledovných podmienok:

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve podľa bodu A/ 
tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                   Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1304/2009
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 143 m2 z p.č. 1103 o výmere 
7007 m2, zastavaná plocha vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely vybudovania 
parkoviska,  pre  i-E  so  sídIom  Brezno,  na  dobu  určitú  2  roky, za  nasledovných 
podmienok:

-vypožičiavateľ  na vlastné náklady vybuduje parkovisko pre 4 vozidlá pozdĺžne vedľa 
miestnej komunikácie,

-vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky odovzdá vybudovanú investíciu bezplatne do 
majetku mesta,

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1305/2009
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že 

žiadateľ T. K. je vlastníkom susedných nehnuteľností, rodinného domu so súp.č. 3367 
na p.č.  3990/3 a pozemkov p.č.  3990/20,  3990/21,  vedených na LV 6368.  Pozemok 
vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3990/19 o výmere 464 m2, ostatná plocha, 
ktorý  má  byť  predmetom  kúpy  je  oplotený  a užívaný  A.  R.,  vlastníkom  susedných 
nehnuteľnosti,  rodinného domu so súp.č. 2776 na parcele č. 4008/2 a  pozemku p.č. 
4008/1 vedených na LV 5094,

B/ schvaľuje

predaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3990/19 o výmere 464 
m2, ostatná plocha, za nasledovných podmienok:

- vyzvať listom žiadateľa aj užívateľa predmetného pozemku na predloženie ponuky 
na odkúpenie pozemku s minimálnou výškou kúpnej ceny 1,5 násobok ceny podľa 
BDÚ, t. j.  42,4716 eur/1279,50  SKK/m2,

- žiadateľ a užívateľ predložia svoje cenové ponuky na odkúpenie pozemku, najneskôr 
do 30 dní od doručenia výzvy,

- pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu kúpnu cenu,
 
C/ ukladá

Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie ponuky na odkúpenie pozemku v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia.

                                                                                          Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
                                                                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1306/2009
uznesenie

k návrhu na prenájom nebytových priestorov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie  dodatku  Zmluvy  o nájme  nebytových  priestorov  na  Župnej  ulici  15,  na 
prízemí administratívnej budovy so súp.č. 1142  na p.č. 55/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno  s podlahovou  plochou  772  m2,  pre  Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
v Komárne, IČO: 37961195, od 01.07.2009 na čas určitý 5 rokov, za nájomné vo výške 
16,5969 eur / 500,- SKK/m²/rok, za nasledovných podmienok:

-viazanosť návrhu dodatku zmluvy o nájme je 30 dní po uvoľnení nebytových priestorov 
nájomcom Ministerstvom vnútra SR,

-hodnota vynaložených finančných prostriedkov do predmetu nájmu nie je započítateľné 
s nájomným,  

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od uvoľnenia nebytových priestorov Ministerstvom vnútra SR
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1307/2009
uznesenie

k návrhu Bodovej diferenciácii mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/     konštatuje, že

bola spracovaná Bodová diferenciácia územia mesta Komárno pre k.ú Komárno a Nová 
Stráž spracovaná AGS Ateliér s.r.o. Prievidza v decembri 2008,

B/     schvaľuje

1. Bodovú  diferenciáciu  územia  mesta  Komárno  v súlade  s vyhodnotenými 
pripomienkami  s účinnosťou  odo  dňa  schválenia  Mestským  zastupiteľstvom 
v Komárne  s tým,  že  podané  žiadosti  budú  posudzované  podľa  tejto  Bodovej 
diferenciácie mesta Komárno odo dňa schválenia.
a) Textová časť
b) Grafická časť

            výkres číslo:
1. Členenie územia
2. Faktor 01 – poloha
3. Faktor 02 – dopravná a technická infraštruktúra
4. Faktor 03 – životné prostredie
5. Faktor 04 – stavebný fond
6. Faktor 05 – zeleň
7. Faktor 06 – atraktivita
8. Faktor 07 – vnútrosídelná diferenciácia

c) Tabuľka – výsledné hodnotenie

2. výslednú bodovú hodnotu s použitím aktualizačného indexu 1 dňom nasledujúcim po 
schválení Mestským zastupiteľstvom v Komárne,

3. aktualizáciu  aktualizačného  indexu  k  výslednej  bodovej  hodnote  k 1.  januáru 
každoročne,

C/     ukladá
         Mestskému úradu v Komárne

         postupovať v zmysle bodov B/1 a B/2 tohto uznesenia.
                                                                Termín: priebežne

                                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1308/2009
uznesenie

k návrhu na zmenu konateľa VIATOR, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

oznámenie Ing. Zoltána Szabóa, konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o., zo dňa 5. marca 
2008  o vzdaní  sa  funkcie  konateľa  dňom  prerokovania  vzdania  sa  funkcie  valným 
zhromaždením spoločnosti,

B/ schvaľuje

1. návrh na odvolanie Ing.  Zoltána Szabóa,  konateľa spoločnosti  na vlastnú žiadosť 
dňom 30. marca 2009,

2. návrh na menovanie Mgr. Katalin Szolgay za konateľa spoločnosti, dňom 30. marca 
2009,

3. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa dňom 1. septembra 
2009,

C/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

vykonať potrebné opatrenia na realizáciu zmeny konateľa spoločnosti  VIATOR, s.r.o. 
v zmysle bodu B/1 a B/2 tohto uznesenia.  

Termín: 31. marca 2009
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1309/2009
uznesenie

k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pozemkov k realizácii stavby „Križovatka 
cesty I/63 a I/64 Komárno“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest, IČO: 003328, so sídlom Miletičova 
19,  826 19 Bratislava,  rozpočtovú organizáciu,  zriadenú Ministerstvom dopravy,  pôšt 
a telekomunikácii SR, zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 v znení 
neskorších  zmien  a  doplnení,  v zmysle  geometrického  plánu  č.  36539651-21/06, 
prenájom pozemkov v k.ú. Komárno za účelom realizácie stavby „Križovatka cesta I/63 I/
64 Komárno“ nasledovne: 

1. uzatvorenie  Nájomnej  zmluvy  č.  50/6153/2009  na  prenájom  častí  pozemkov, 
geometrickým plánom označených ako :
- diel č. 20 o výmere 8 m2, k novovytvorenej parcele č. 148/4 od parcely č. 148/2 

o výmere 152 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 22 o výmere 16 m2, k novovytvorenej parcele č. 148/5 od parcely č. 148/2 

o výmere 152 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 23 o výmere 6 m2, k novovytvorenej parcele č. 148/6 od parcely č. 148/2 

o výmere 152 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 45 o výmere 31 m2, k novovytvorenej parcele č. 242/2 od parcely č. 242 

o výmere 2208 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 46 o výmere 64 m2, k novovytvorenej parcele č. 417/2 od parcely č. 410 

o výmere 8741 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 47 o výmere 215 m2, k novovytvorenej parcele č. 417/2 od parcely č. 417 

o výmere 2424 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 48 o výmere 17 m2, k novovytvorenej parcele č. 417/3 od parcely č. 417 

o výmere 2424 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 29 o výmere 546 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/5 od parcely č. 935 

o výmere 556 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 21 o výmere 2 m2,  k novovytvorenej parcele č. 148/4 od parcely č. 936 

o výmere 589 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 24 o výmere 2 m2,  k novovytvorenej parcele č. 148/6 od parcely č. 936 

o výmere 589 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 30 o výmere 354 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/5 od parcely č. 936 

o výmere 589 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 39 o výmere 73 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/13 od parcely č. 946 

o výmere 460 m2, záhrada,
- diel č. 41 o výmere 10 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/14 od parcely č. 947/2 

o výmere 137 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 40 o výmere 32 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/13 od parcely č. 947/4 

o výmere 383 m2, zastavaná plocha,
- diel č. 26 o výmere 924 m2, k novovytvorenej parcele č. 150/2 od neknihovanej 

parcely č. 2136 o výmere 8748 m2, ostatná plocha,
- diel č. 5 o výmere 840 m2, k novovytvorenej parcele č. 76/9 od parcely č. 2139 

o výmere 3430 m2, ostatná plocha,
- diel č. 1 o výmere 957 m2, k novovytvorenej parcele č. 76/6 od parcely č. 2141/21 

o výmere 10635 m2, ostatná plocha,
- diel č. 2 o výmere 115 m2, k novovytvorenej parcele č. 76/6 od parcely č. 2141/50 

o výmere 1566 m2, ostatná plocha,
- diel č. 13 o výmere 4 m2, k novovytvorenej parcele č. 76/15 od parcely č. 2141/50 

o výmere 1566 m2, ostatná plocha,
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- diel  č.  15  o výmere  84  m2,  k novovytvorenej  parcele  č.  76/16  od  parcely  č. 

2141/50 o výmere 1566 m2, ostatná plocha,
- diel  č.  17  o výmere  31  m2,  k novovytvorenej  parcele  č.  76/17  od  parcely  č. 

2141/50 o výmere 1566 m2, ostatná plocha,
- diel  č.  14  o výmere  19  m2,  k novovytvorenej  parcele  č.  76/15  od  parcely  č. 

2141/52 o výmere 5566 m2, ostatná plocha,
- diel č. 9 o výmere 92 m2, k novovytvorenej parcele č. 76/12 od parcely č. 2142 

o výmere 2647 m2, ostatná plocha,
             pre účely trvalého zastavania predmetnou stavbou.       

2. uzatvorenie  Nájomnej  zmluvy  č.  51/6153/2009  na  prenájom  častí  pozemkov, 
geometrickým plánom označených ako:
- diel č. 1 o výmere 3926 m2, od parcely č. 76/1 o výmere 12392 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 24 o výmere 202 m2, od parcely č. 148/1 o výmere 617 m2, zastavaná 

plocha 
- diel č. 23 o výmere 115 m2, od parcely č. 148/2 o výmere 152 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 22 o výmere 136 m2, od parcely č. 148/3 o výmere 144 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 16 o výmere 76 m2, od parcely č. 149/6 o výmere 114 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 17 o výmere 61 m2, od parcely č. 149/7 o výmere 104 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 19 o výmere 16 m2, od parcely č. 149/9 o výmere 40 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 12 o výmere 578 m2, od parcely č. 151 o výmere 866 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 11 o výmere 28 m2, od parcely č. 242 o výmere 2208 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 10 o výmere 129 m2, od parcely č. 408 o výmere 915 m2, zastavaná 

plocha,
- diel  č.   9  o výmere 132 m2,  od  parcely  č.  409 o výmere 448 m2,  ostatná 

plocha,
- diel č. 8 o výmere 1014 m2, od parcely č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č. 6 o výmere 179 m2, od parcely č. 417 o výmere 2424 m2, zastavaná 

plocha,
- diel č.  7 o výmere 2 m2, od parcely č. 417 o výmere 2424 m2, zastavaná 

plocha,
- diel  č.   4 o výmere 20 m2,  od parcely č.  421/1 o výmere 127 m2,  ostatná 

plocha,
- diel  č.  5  o výmere  5  m2,  od  parcely  č.  421/3  o výmere  9  m2,  zastavaná 

plocha,
- diel  č.  3 o výmere 10 m2,  od parcely č.  422 o výmere 141 m2,  zastavaná 

plocha,
- diel č.  2 o výmere 314 m2, od parcely č. 423 o výmere 595 m2, zastavaná 

plocha,
                   pre účely dočasného použitia pri výstavbe predmetnej stavby, 

za nasledovných podmienok:

- doba nájmu sa začína dňom začatia stavebných prác na predmetných pozemkoch, 
ktorý prenajímateľovi bude oznámený osobitným listom,
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- nájomný vzťah  zo strany nájomcu končí  protokolárnym odovzdaním prenajatých 

pozemkov prenajímateľovi, 

- nájomné je stanovené vo výške 1,- eur/m2/rok. 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie podpísaných nájomných zmlúv nájomcovi v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1310/2009
uznesenie

k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke budov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje 

uzatvorenie dodatku č.  2 k zmluve o výpožičke budovy bývalej  jedálne so súpisným 
číslom  3698  na  p.č.  1818/28,  pozemku p.č.  1818/28  o výmere  2743  m2,  zastavaná 
plocha,  budovy  bývalej  administratívnej  budovy  so  súpisným  číslom  3759  na  p.č. 
1818/33,  pozemku p.č.  1818/33 o výmere 250 m2,  zastavaná plocha,  budovy bývalej 
telocvične so súpisným číslom 3695 na p.č. 1818/27 a pozemku p.č. 1818/27 o výmere 
1279 m2 v k.ú. Komárno, zastavaná plocha, uzatvorenej dňa 31.01.2005 v znení dodatku 
č. 1 uzatvoreného dňa 01.12.2005 s Univerzitou J. Selyeho, so sídlom Ul. roľníckej školy 
1519, 945 01 Komárno, IČO: 37 961 632, na dobu do 31. marca 2039, za účelom ich 
využívania študentmi a zamestnancami univerzity za nasledovných podmienok:

- Mesto  Komárno  uvedené  budovy  môže  počas  doby  výpožičky  využívať  podľa 
dohody na vlastné potreby,

- viazanosť návrhu dodatku k zmluve o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu 
dodatku k zmluve o výpožičke,

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

            zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o výpožičke podľa bodu A/ 
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1311/2009
uznesenie

k poslaneckému návrhu László Győrfyho

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá 
Mestskému úradu v Komárne

predložiť  správu  o vyhodnotení  efektívnosti  a úspešnosti  uskutočnených  investícií  do 
nehnuteľného  majetku  mesta  Komárno  nad  16.597  eur  (500  tis.  Sk)  za  posledných  5 
kalendárnych rokov. 

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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