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1728/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 22. 
marca 2018 nasledovne: 
 
- MUDr. Szilárd Ipóth, 
- MUDr. Attila Horváth. 

 
 
  

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1729/2018 
uznesenie 

 k návrhu programu 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 22. marca 2018 
v nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Správa a plnenie uznesení 
3. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
4. Návrhy spoločnosti KOMVaK a.s. 
5. Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2018 – riešenie krízového stavu 

spoločnosti CALOR, s.r.o. 
6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 príspevkovej organizácie COMORRASERVIS 
7. Návrh na nepoužitie elektronickej aukcie vo verejnej súťaži s názvom „Oprava a údržba 

miestnych komunikácií Mesta Komárno" 
8. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
10. Návrhy na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení 

VZN č. 28/2015 pre: 
-   Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno 
-   Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ na ulici Eötvösa s VJM Komárno 
-   Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne 
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku – ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno 

11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
12. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
13. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
14. Správa o činnosti OOCR Podunajsko 
15. Interpelácie a otázky 
16. Rôzne 
17. Záver 
 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1730/2018 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 1614/2017 - súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu žiadateľka prevzala 
dňa 16.01.2018 a nakoľko do 30 dní od dátumu doručenia súhlasu na ponuku mesta  
nereagovala. 
 
 

„1614/2017 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu s výnimkou 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

       prideliť 1 - izbový byt s výnimkou na Ul. roľníckej školy 49/15 v  Komárne pre Eriku 
Szelidovú, narodenú 16.10.1981, trvalým pobytom Lipová 685, 946 12 Zlatná na 
Ostrove, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená  na dobu určitú 6 mesiacov, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“ 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 
26.02.2018 Uznesenie odporúčame zrušiť z dôvodu, že  súhlas na uzatvorenie 

zmluvy o nájme bytu žiadateľka prevzala dňa 16.01.2018 a do 30 
dní od vykázaného doručenia súhlasu na ponuku mesta  
nereaguje. 

SaSO/ 
RSB 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1731/2018 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 432/2015 - nakoľko, Smernica č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri 
poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií bola 
zrušená k 01.09.2017 vydaním novej Smernice č. 47/2017. Zmenou legislatívy došlo k 
vyradeniu doteraz podaných a aktualizovaných žiadosti zriaďovateľov.  
 

 
„432/2015 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o riešenie 

havarijného stavu – zabezpečenie finančného vykrytia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
žiadosť riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o riešenie 
havarijného stavu, 

 
B/ neschvaľuje  

 
pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu podlahy – 
výmena linolea pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 
2015, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
1. zaradiť havarijný stav v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Zoznamu priorít 

kapitálových výdavkov v návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2016 v súlade s bodom B/3 uznesenia č. 420/2015 z 12. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 8.októbra 2015, 

 
2. predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva kompletný zoznam 

havarijných situácií v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno, 

 
Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva  

 
D/ ukladá 

Ing. Ölveczky Árpádovi, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
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vypracovať a predložiť podklady na podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle Smernice č. 29/2013, ktorou sa 
určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie 
havarijných situácií. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia“ 
 
Dátum: Plnenie: Odbor: 
06.03.2018 Smernica č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní 

finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie 
havarijných situácií bola zrušená k 01.09.2017 vydaním novej 
Smernice č. 47/2017. Zmenou legislatívy došlo k vyradeniu 
doteraz podaných a aktualizovaných žiadosti zriaďovateľov. 
Z toho dôvodu OŠKaŠ navrhuje zrušiť uznesenie. 

OŠKaŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1732/2018 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 214/2015 – nakoľko, Smernica č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri 
poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií bola 
zrušená k 01.09.2017 vydaním novej Smernice č. 47/2017. Zmenou legislatívy došlo k 
vyradeniu doteraz podaných a aktualizovaných žiadosti zriaďovateľov. 

 
 

„214/2015 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy J.A. Komenského  
o spoluprácu pri odstránení havarijného stavu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

žiadosť riaditeľky Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. č. 3 
o spoluprácu pri odstránení havarijného stavu žiackych toaliet a kanalizačného 
systému, 

 
B/   žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
v zmysle Smernice č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných 
prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.“ 
 
 

Dátum: Plnenie: Odbor: 
06.03.2018 Smernica č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní 

finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných 
situácií bola zrušená k 01.09.2017 vydaním novej Smernice č. 
47/2017. Zmenou legislatívy došlo k vyradeniu doteraz podaných a 
aktualizovaných žiadosti zriaďovateľov. 
Z toho dôvodu OŠKaŠ navrhuje zrušiť uznesenie. 

OŠKaŠ 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1733/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1549/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne, konaného dňa 9. novembra 2017 – 2. pokračovanie 36. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23. novembra 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č. 1549/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 9. novembra 2017 – 2. pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne dňa 23. novembra 2017 : 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parc. reg. „C“ č. 3700/1 o výmere 164 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-348/2017, vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  pre Viliama Szabó, rodeného Szabó, narodeného 
24.04.1967, s trvalým pobytom Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno v podiele ½ 
k celku a pre Bc. Gabrielu Urbánekovú, rodenú Farkasovú, narodenú 26.04.1973             
s trvalým bytom Eötvösova ul. 45/46, 945 05 Komárno v podiele ½ k celku, bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo  1447/2017 zo dňa  
28. septembra 2017 a 05. októbra 2017, zverejnený dňa  13. októbra 2017 na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia 
MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schvaľuje 

s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
predaj pozemku, diel č. 1 z  parcely registra „C“ č. 3700/1 o výmere  164 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-348/2017, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  
 
pre Viliama Szabó, rodeného Szabó, narodeného 24.04.1967, s trvalým pobytom 
Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno v podiele ½ k celku a pre Bc. Gabrielu 
Urbánekovú, rodenú Farkasovú, narodenú 26.04.1973, s trvalým bytom 
Eötvösova  ul. 45/46, 945 05 Komárno v podiele ½ k celku, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú  vlastníkmi susedných nehnuteľností, 
parc. registra „C“ č. 3743/1,2 a rodinného domu so súp.č. 4936, ktorý sa 
nachádza na parc. registra „C“ č. 3743/2 v k.ú. Komárno a žiadaný pozemok je 
zanedbaný, zarastený burinami, 

 
2.   kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 6.199,- eur,  

 
za nasledovných podmienok: 

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

výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 
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- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci. 
 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“ 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1734/2018 
uznesenie 

na zmenu uznesenia č. 1685/2018 z 38.zasadnutia MZ konaného dňa 08.02.2018 
"Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  

na predaj budovy a pozemku podľa § 281 a nasl. obchodného zákonníka"   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia č.: 1685/2018 z 38.zasadnutia MZ v Komárne, konaného 08.02.2018: 
 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

spôsob prevodu majetku obce podľa § 9 ods. 2  písm. a), b) v spojení s § 9a ods. 1 
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predajom nehnuteľností, v k. ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, použitím 
elektronickej aukcie systému "Elektronický súťažný predaj" s minimálnou kúpnou 
cenou vo výške 600.000,- eur: 
  
- nehnuteľnosti:  budova so súp. č. 1166 na parcele registra „C“ č. 2035, a pozemok 

parcely reg. „C“ č. 2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. 
Komárno,  

 
B/ schvaľuje 
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto 
uznesenia, 

 
C/ schvaľuje 

 
 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 

návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 Zsolt Feszty, predseda 
 Mgr. György Batta, člen  
 JUDr. Margit Keszegh, člen 
 JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen 
  
D/  žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností, v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže, použitím elektronickej aukcie 
systému "Elektronický súťažný predaj" na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta, v regionálnej a celoštátnej tlači a podľa možností aj 
v zahraničných médiách, 
 

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia 
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta. 
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E/  žiada   
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
 
F/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 30 dní odo dňa doručenia súhlasného 
stanoviska Ministerstva kultúry SR k predaji 
nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ tohto 
uznesenia 
 

2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.  
 

      Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže“  
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1735/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 28.02.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie 
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
28.02.2018.   
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 40. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 22. MARCA 2018 

 

                                      12 Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2018 

 

 

1736/2018 
uznesenie 

k poslaneckému návrhu poslanca Ing. Bélu Szabóa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

žiada  
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra 

 
vykonanie kontroly dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov 
na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, vedenia účtovníctva a mzdového 
účtovníctva, plnenia a čerpania rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce 
a pracovnoprávnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahov, kontrola dodržiavania platných 
právnych predpisov pri prijímaní klientov do zariadenia pre seniorov, kontrola povinného 
zverejňovania informácií, verejného obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 09/ÚHK/2015 u kontrolovaného subjektu 
Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska ul. č. 16, 945 01 Komárne, IČO: 00 352 489. 

 
Termín: májové zasadnutie MZ 

Zodpovedný: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1737/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ku dňu 14.03.2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie 
 
1. Informatívnu správu o kontrole č. 10/ÚHK/2017, predmetom ktorej bolo preskúmanie 

verejného obstarávania vykonaného na zákazku Rekonštrukcia chodníka na Pohraničnej 
ulici - súlad so zákonom o verejnom obstarávaní, 

 
2. Informatívnu správu o kontrole č. 03/ÚHK/2018, predmetom ktorej bola kontrola 

dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia 
pokladničnej agendy v pomocnej pokladni Mestskej polície v Komárne, 

 
3. informáciu o stave prebiehajúcich kontrolách ku dňu 14.03.2018. 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1738/2018 
uznesenie 

k návrhu spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  
na úhradu nákladov kompletného auditu (Due Diligence) 

 
Mestské zastupiteľstvo 
 
A/ berie na vedomie 
 

1/ predloženie vybraných záverov zo skrátenej verzie komplexného auditu v 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. („DUE 
DILIGENCE“), 

 
2/ informáciu, že kompletné spracovanie  auditu s ucelenými závermi bolo odovzdané 

štatutárnemu zástupcovi, jedinému akcionárovi - primátorovi mesta Komárno, 
 

Z dôvodu, že zadanie bolo realizované vybranou spoločnosťou štatutárnym  
zástupcom mesta Komárno a z dôvodov, že vypracovanie auditu bolo požadované 
a v prospech jedinému akcionárovi - Mestu  Komárno,  

 
B/ schvaľuje 
 

1/ úhradu nákladov spojených s vykonaním kompletného auditu z rozpočtu Mesta 
Komárna vo výške 50% a vo výške 50% z finančných prostriedkov spoločnosti 
KOMVaK, a.s., 

 
2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené 

prekročenie príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne: 
 
a) zvýšenie bežných príjmov, položka 121 – daň z nehnuteľnosti o sumu 14.280,- 

eur, 
b) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.6.3., odd. 06, položka 637 – špeciálne    

služby za vykonanie auditu („DUE DILIGENCE“)o sumu 14.280,- eur, 
 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, 

 
D/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno v úzkej súčinnosti 
s predsedom predstavenstva spoločnosti KOMVaK a.s. 
 
posúdiť  predložené závery z kompletného Due diligence , či v posudzovanom období 
nebola naplnená podmienka podozrenia na porušenie zákonov. V prípade 
podozrenia porušenia zákonov iniciovať posúdenie  danej situácie orgánmi činnými 
v trestnom konaní.  
 

Termín: 30.06.2018 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1739/2018 
uznesenie 

k zmene uznesenia č. 1523/2017 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, 
konaného dňa 15.11.2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
mení  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1523/2017 zo dňa 15.11.2017 
nasledovne: 
 
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
         

1. dôvodovú správu vypracovanú predstavenstvom spoločnosti KOMVaK a.s., kde sú 
uvedené dôvody, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny už prijatého uznesenia MZ 
k refinancovaniu úverov a dlhodobého záväzku voči firme HASS, s.r.o., 

2. obsah zápisnice Dozornej rady spoločnosti KOMVaK, a.s. zo dňa 12.03.2018, 
 

B/      súhlasí, 
 

s refinancovaním investičných a kontokorentného úveru v Tatra banke a               
dlhodobého záväzku voči HASS, s.r.o. a zriadením záložného práva k               
nehnuteľnému a hnuteľnému majetku, pohľadávkam z obchodného styku, 

 
C/ schvaľuje  
          

1. podmienky poskytnutia refinančného úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. 
Bratislava, 

2. podpísanie patronátneho vyhlásenia Mesta Komárno k Zmluve o úvere uzavretej 
medzi spoločnosťou KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a 
Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia, 

3. zabezpečovací nástroj úveru uvedený v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto uznesenia, 

 
D/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
            

 a/ rozhodnutím jediného akcionára zabezpečiť prostredníctvom členov 
predstavenstva spoločnosti všetky potrebné úkony prefinancovania existujúcich 
úverov a dlhodobého záväzku voči firme HASS, s.r.o. Zlaté Moravce, vyplývajúce 
z dohody uzatvorenej dňa 24.04.2017 medzi KOMVaK - Vodárne a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s. Komárno a HASS, s.r.o. Zlaté Moravce, najmä  podpísanie 
záložných zmlúv a ich právoplatné zaevidovanie v prospech banky,  úverovej 
zmluvy, v členení investičný úver a kontokorentný úver so Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. Bratislava so základnými podmienkami financovania: 

 
-  úverový rámec do 4.650.000,-  eur v členení: do 4.300.000,- eur investičný úver 

a 350.000,- eur kontokorentný úver, 
-  úroková sadzba 12M EURIBOR – pri investičnom úvere, 
-  úroková sadzba 1M EURIBOR – pri kontokorentnom úvere  

+  marža 0,68% p.a. (výsledná úroková sadzba v súčasnosti 0,68% p.a.) pri 
100% zabezpečení /min vo výške 5,0mil eur v účtovnej hodnote/,  
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+  marža 0,88 % p.a./ výsledná úroková sadzba v súčasnosti 0,88% p.a./ 
pri zabezpečení pod 100% /v účtovnej hodnote/, 

-  splatnosť investičného úveru: 30.04.2028 s možnosťou predĺženia splatnosti do 
30.04.2033, 

-   splatnosť kontokorentného úveru: 30.04.2019, 
-   zriadenie záložného práva k pohľadávkam z obchodného styku, 
-  zriadenie záložného práva k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku vo výške, 

forme a obsahu akceptovateľnom bankou /cca výška poskytnutých úverov/, 
rozpísaného v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia, 

-   lehota čerpania: do 30.04.2018 investičný úver a do 29.04.2019 kontokorentný 
úver, 

-   splácanie istiny a úrokov: mesačné  -splátky istiny investičného úveru  podľa 
splátkového kalendára, splátka istiny kontokorentného úveru k lehote 
splatnosti, splácanie úrokov - mesačne, 

-   spracovanie a vedenie úverových produktov bez poplatkov, 
 

b/  podpísať patronátne vyhlásenia Mesta Komárno, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto 
uznesenia, 
 

E/ žiada 
Mgr. Patrika Rumana, predsedu predstavenstva spoločnosti KOMVaK - Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna 
 
po vykonaní úkonov v zmysle bodu C/ a D/  tohto uznesenia vykonať všetky potrebné 
kroky potrebné k úspešnému refinancovaniu súčasných bankových úverov 
a dlhodobého záväzku voči firme HASS, s.r.o..“ 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1740/2018 
uznesenie 

                              k Návrhu prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK 
– Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a .s. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ prerokovalo  

 
Návrh prevádzkovej zmluvy o výkone správy majetku mesta, predmetom ktorej je 
prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku mesta Komárno – verejnej vodovodnej 
siete vrátane objektov na nej (ďalej len „VVS“), verejnej kanalizačnej siete (ďalej len 
„VKS“) a čistiarne odpadových vôd  (ďalej „ČOV“) v súlade so zákonom č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, prevádzkovateľom 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 
 

B/ schvaľuje  
 
Návrh prevádzkovej zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, medzi 
spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Komárna, a.s. a Mestom 
Komárno účinnej od 01.01.2019, 
 

C/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. postupovať 
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1741/2018       
uznesenie 

k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne         
 
A/        berie na vedomie 
            
            návrh opatrení na odstránenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o., so sídlom 

Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43797 831,  
 
B/ schvaľuje 

 
1/ zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., so sídlom 

Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 437 97 831 vo výške 39.660,- eur, nasledovne: 
 

a) nepeňažný vklad vo výške 19.852,62 eur – slovom   
deväťnásťtisícosemstopäťdesiatdva eur 62 centov, ktorý je pohľadávkou Mesta 
Komárno  za nájomné za rok 2017 podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi 
Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o. ako nájomcom pod číslom 
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016,  

 
b) nepeňažný vklad vo výške 19.807,38 eur – slovom    

deväťnásťtisícosemstosedem eur 38 centov, ktorý je pohľadávkou Mesta 
Komárno  za nájomné za rok 2018 podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi 
Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o. ako nájomcom  pod číslom 
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016,  

 
2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené     

prekročenie  výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 

- zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,           
s.r.o., za rok 2017 vo výške 19.852,62 eur, 

 
-   zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,           

s.r.o., za rok 2018 vo výške 19.807,38 eur, 
 

- zvýšenie výdavkových finančných operácií  oddiel 01., program 1.5, položka 
814 vklad do majetku CALOR, s.r.o.  formou zvýšenia základného imania o 
sumu 39.660,- eur, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

      premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu    
      Mesta Komárno na rok 2018, 
 

D/        žiada 
  Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
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rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť  Valného zhromaždenia 
spoločnosti CALOR, s.r.o. postupovať v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 16: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA    :  9 
PROTI    :  0 
ZDRŽALO SA   :  7 
NEHLASOVALO   :  4 
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1742/2018 
uznesenie 

k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie 
            
            návrh opatrení na odstránenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o., so sídlom 

Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43797 831, v kríze. 
 
B/ schvaľuje 

 
1/  zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., so sídlom 

Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 437 97 831 vo výške 39.652,62 eur, 
nasledovne: 

 
a)   nepeňažný vklad vo výške 19.852,62 eur – slovom    

deväťnásťtisícosemstopäťdesiatdva eur 62 centov, ktorý je pohľadávkou 
Mesta Komárno za nájomné za rok 2017 podľa nájomnej zmluvy uzavretej 
medzi Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o. ako nájomcom pod 
číslom 53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016,  

 
b)   nepeňažný vklad vo výške 19.800,- eur – slovom deväťnásťtisícosemsto  

eur, ktorý je budúcou pohľadávkou Mesta Komárno  za nájomné za rok 2018 
podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Komárno a spoločnosťou 
CALOR, s.r.o. ako nájomcom pod číslom 53890/51916/OSM/2016 zo dňa 
22.07.2016,  

 
2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené     

prekročenie  výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 

- zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,  
s.r.o., za rok 2017 vo výške 19.852,62 eur, 

- zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,       
s.r.o., za rok 2018 vo výške 19.800,- eur, 

- zvýšenie výdavkových finančných operácií oddiel 01., program 1.5, položka 
814 vklad do majetku CALOR, s.r.o. formou zvýšenia základného imania o 
sumu 39.652,62 eur, 

 
C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu       
Mesta Komárno na rok 2018, 

 
D/        žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia 
spoločnosti CALOR, s.r.o. postupovať v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia. 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1743/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
                            so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS na rok 2018 nasledovne:  

      
       -   bežné príjmy                               489.000,- eur, 

-   príjmy z finančných operácií          51.077,- eur, 
-   príjmy celkom                              540.077,- eur, 
 
 -  bežné výdavky                            424 .230,- eur, 
-   kapitálové výdavky                        77.400,- eur, 
-   výdavky celkom                           501.630,- eur, 

    
        (rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti tvorí prílohu tohto uznesenia) 
 
B/ ukladá  

 Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA       
SERVIS 

           
premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu podnikateľskej 
činnosti príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2018. 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1744/2018 
uznesenie 

k návrhu na nepoužitie elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní 
 „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

výsledky elektronickej aukcie zo dňa 26.02.2018, ktorej predmetom bolo verejné 
obstarávanie pod názvom „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno“, 

 
B/        schvaľuje 
 

vykonanie verejného obstarávania, ktorej predmetom bude oprava a údržba 
miestnych komunikácií Mesta Komárno, bez použitia  elektronickej aukcie, 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
           postupovať v súlade s bodom B/ tohto uznesenia. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 19: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  22 
ZA   :  6 
PROTI   :  6 
ZDRŽALO SA  :  10 
NEHLASOVALO  :  0 
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1745/2018 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka 
ul. 16/8, IČO: 37858467 na rekondično-rehabilitačný pobyt v Trenčianskych 
Tepliciach vo výške 800,- eur, v súlade s VZN č. 6/2017 § 5a, 

 
B/      žiada 
        Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

          
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú  finančnú  dotáciu  
z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné účely  pre 
organizáciu:  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO, so sídlom 945 01 Komárno,             
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467. 

 
                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1746/2018 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       schvaľuje 
 

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a 
zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na sociálne a zdravotné účely pre: 

 
ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 
16/8, IČO: 37858483 na rekondično-rehabilitačný pobyt v Trenčianskych Tepliciach 
vo výške 720,- eur, 

 
B/       žiada 
         Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
          

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie      
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú  finančnú  dotáciu  
z účelového  fondu  z  rozpočtu  Mesta  Komárna na sociálne  a  zdravotné účely  pre 
organizáciu: ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno,                      
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483. 

                                          
                                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1747/2018 
uznesenie 

k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a  Zoznamu žiadateľov 
o prenájom bytu v DOU 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
       Zoznam  žiadateľov o prenájom bytu  a Zoznam  žiadateľov o prenájom bytu v DOU 

na rok 2018 aktualizovaný ku dňu 15. februára 2018 (zoznam tvorí prílohu 
uznesenia),  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť zverejnenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a Zoznamu žiadateľov o 
prenájom bytu v DOU na rok 2018 aktualizovaný ku dňu 15. februára 2018 na 
úradných tabuliach mesta a webovej stránke mesta. 

 
Termín: 10 dní od schválenia uznesenia 

 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1748/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt na adrese Ul. slobody 1/9 v Komárne pre Tímeu Molnárovú, 
narodenú 01.06.1990,  trvalým pobytom Zváračská 6/25, 945 01 Komárno, s tým, že 
v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude 
uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1749/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

prideliť 1 - izbový byt na Ul. gen. Klapku 2/7 v Komárne pre Lindu Kinczerovú, 
narodenú 15.07.1990, trvalým pobytom Košická ul. 12/134, 945 01 Komárno, s tým, 
že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu  bude  
uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1750/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

      prideliť 1 - izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/15 v Komárne pre Denisu Hankovú, 
narodenú 05.05.1992, trvalým pobytom  ul. roľníckej školy 51/65, 945 01 Komárno, 
s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu  
bude  uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1751/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

       
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/18 v Komárne pre Armánia Lukůvku, 
narodeného 05.06.1999, trvalým pobytom Veľký Harčáš 61/28, 945 01 Komárno, 
s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu  
bude uzatvorená  v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1752/2018 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

      prideliť 1 - izbový byt na adrese  Gazdovská ul. 6/11 v Komárne pre Helenu Fülöpovú, 
narodenú 22.01.1949, trvalým pobytom Špitálska ul. 12/7, 945 01 Komárno, s tým,  
že sa s menovanou ukončí nájom 1 - izbového bytu na adrese Špitálska ul. 12/7 v 
Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva 
o nájme bytu na adrese Gazdovská ul. 6/11v  Komárne  bude uzatvorená  v zmysle § 
9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov na dobu neurčitú, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1753/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
poskytnutie  jednorázovej  finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2   
ods. 5 bodu a1) a  a3) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne, 
zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev – podpora pri údržbe 
verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie 
predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia) VZN č.12/2015 v znení VZN 
č.28/2015 a č.11/2017 pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno v sume 
1.000,- eur za účelom revitalizácie parku Panny Márie Lurdskej v areály Všeobecnej 
nemocnice Komárno pod názvom projektu „Park Panny Márie Lurdskej – revitalizácia 
parku a výsadba zelene“, 
 

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

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1754/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku -  Základná škola  
na ulici Eötvösa s vyučovacím jazykom maďarským Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie  jednorázovej  finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2   
ods. 5 bodu a1) a  a3) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne, 
zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev – podpora pri údržbe 
verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie 
predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia) VZN č.12/2015 v znení VZN č. 
28/2015 a č. 11/2017 pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku - 
Základná škola na ulici Eötvösa s vyučovacím jazykom maďarským Komárno 
v sume 1.000,- eur za účelom dokončenia pravej časti parku pri hlavnom vchode 
školy pod názvom projektu „Krásna škola II.“, 
 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  

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

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 40. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 22. MARCA 2018 

 

                                      33 Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2018 

 

 

1755/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

poskytnutie  jednorázovej  finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2   
ods. 5 bodu a1) a a4) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne; 
odstraňovanie inváznych druhov rastlín) VZN č.12/2015 v znení VZN č. 28/2015 a č. 
11/2017 pre Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne v sume 1.000,- 
eur za účelom starostlivosti o národnú kultúrnu pamiatku, a to na materiálovo – 
technické vybavenie realizácie projektu, zameraného na komplexnú očistu Bašty II 
a jej následnú starostlivosť pod názvom projektu „Očista pevnostného systému za 
účelom odstraňovania inváznych druhov rastlín, ochrana zdravia obyvateľstva 
a podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne“, 
 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  

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

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1756/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
na úhradu nákladov projektu v zmysle VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015  

a č. 11/2017 pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku  
– Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
poskytnutie  jednorázovej  finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v zmysle § 2   
ods. 5 bodu a1) a a3) (podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne; 
zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev – podpora pri údržbe 
verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie 
predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia) VZN č.12/2015 v znení VZN č. 
28/2015 a č. 11/2017 pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku – 
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno 
v sume 1.000,- eur za účelom skrášlenia a zlepšenia školského dvora základnej školy 
plošnou úpravou terénu, výsadbou rastlín a založením trávnika pod názvom projektu 
„Nová šanca pre naše deti – 2. etapa“, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1757/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie  
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 na prenesené 
kompetencie, zvýšenie o sumu 224.521,- eur na základe normatívne určeného 
objemu finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2018 vrátane 
garantovaného minima, rozpísané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky zo dňa 24.01.2018, 

 
B/ schvaľuje 
 

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, zníženie Programu 
6.2.2. – Prenesená kompetencia – rezerva o finančné prostriedky v celkovej výške 
50.000,- eur (zo 150.000,- eur na 100.000,- eur), 

 
C/ schvaľuje 
 

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 
2018 o normatívne finančné prostriedky v celkovej výške 274.521,- eur na prenesenú 
kompetenciu nasledovne: 

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

Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom: 
- zvýšenie vo výške 39.459,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2018 vo výške 819.097,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 704.423,- eur), 
 

- Základná škola J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno: 
- zvýšenie vo výške 26.791,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2018 vo výške 826.134,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 710.475,- eur), 
 

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

- zvýšenie vo výške 32.035,- eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2018 vo výške 738.060,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 634.731,- eur), 

 
- Základná škola, Ul. pohraničná č. 9, Komárno: 

- zvýšenie vo výške 61.173,- eur (celkový objem normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2018 vo výške 419.019,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 360.357,- eur), 

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

Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom: 
- zvýšenie vo výške 65.094,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2018 vo výške 903.289,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 776.829,- eur), 
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- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno: 
- zvýšenie vo výške 49.969,- eur (celkový objem normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2018 vo výške 568.922,- eur, z toho osobné náklady vo 
výške 489.273,- eur), 

 
D/ žiada 

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

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018, 

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

 
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1758/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy  
J. A. Komenského, Komenského č. 3, Komárno  

– spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
žiadosť Základnej školy J. A. Komenského, Komenského č. 3, Komárno o poskytnutie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ 
vo výške 4.200,- eur na rok 2018 v zmysle uznesenia č. 1583/2017 z 37. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14. decembra 2017, 

 
B/ schvaľuje  

 
zmenu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno na 
rok 2018, navýšenie na  strane bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 
4.200,- eur na realizáciu projektu „Úspešne v základnej škole“ z Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, program 6.1.7 – Spoluúčasť na projektoch 
školstva, 

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

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

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

Mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského, 
Komenského č. 3, Komárno na rok 2018, 
 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1759/2018 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9   
– spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ berie na vedomie 

 
žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 o zmenu rozpočtu a uvoľnenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ 
vo výške 1.038,- eur na rok 2018 v zmysle uznesenia č. 1584/2017 z 37. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 14.decembra 2017, 

 
B/ schvaľuje  

 
zmenu rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 na rok 2018, navýšenie 
na strane bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 1.038,- eur na realizáciu 
projektu „V základnej škole úspešnejší“ z Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2018, program 6.1.7 – Spoluúčasť na projektoch školstva, 

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

Mgr. Slavomírovi Ďurčovi, riaditeľovi Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 
9 

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

Mesta Komárno na rok 2018 a do rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. 
pohraničná 9 na rok 2018, 
 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1760/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1761/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej školy Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1762/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej školy Móra Jóaiho s vyučovacím jazykom maďarským  

– Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom 
  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1763/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1764/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1765/2018 
uznesenie 

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

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1766/2018 
uznesenie 

k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje   

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

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1767/2018 
uznesenie 

k žiadosti o navýšenie osobných príplatkov zamestnancov v zariadení školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

žiadosť zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno o navýšenie osobných príplatkov zamestnancov v zariadení školského 
stravovania na rok 2018, 

 
B/ schvaľuje  

 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, navýšenie na strane 
bežných príjmov položka 111 – Výnos dane z príjmov FO a navýšenie na strane 
bežných výdavkov program 6.1.4 – Školy originálna kompetencia - ZŠS, položka 612 
001 – Osobný príplatok o finančné prostriedky v celkovej výške 30.000,- eur s kódom 
zdroja 41, 
 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
  

1. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2018, 
 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1768/2018 
uznesenie 

k žiadosti o umiestnenie busty Ignáca Semmelweisa s podstavcom 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

umiestnenie busty Ignáca Semmelweisa s podstavcom darovaného Pamätným 
výborom I. Semmelweisa – Semmelweis Emlékbizottság na území Mesta Komárno, 
na priestranstve pred niekdajším komplexom „Zdravcentrum“ na Ulici Petőfiho, parc. 
reg. „C“, č. 137/1 vo vlastníctve Mesta Komárno,  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. zabezpečiť umiestnenie sochy Ignáca Semmelweisa v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, 
 

2. zabezpečiť finančné zdroje náklady spojené s umiestnením vo výške 600,- eur  z 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 kód zdroja 41, program 
8.6.2. – Oprava a údržba budov MsÚ, položka 635 006 – Údržba budov 
a objektov. 

 
                                                        Termín: po vydaní stavebného rozhodnutia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1769/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 

v Meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v Meste Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno podľa VZN č. 12/2016 
Mesta Komárno pre: 
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Komárno, 
Jókaiho 34, 945 01 Komárno, IČO: 34063510, 

 
vo výške 1.500,- eur na „Renovácia chráneného hrobu biskupa Gábora Antala“ na 
cintoríne reformovanej kresťanskej cirkvi  v Komárne, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 46: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  21 
ZA    :  4 
PROTI    :  4 
ZDRŽALO SA   :  12 
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1770/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na účely 
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov 

v Meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v Meste Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v Meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v Meste Komárno podľa VZN č. 12/2016 
Mesta Komárno pre: 
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Komárno, 
Jókaiho 34, 945 01 Komárno, IČO: 34063510, 

 
vo výške 2.000,- eur na „Renovácia chráneného hrobu biskupa Gábora Antala“ na 
cintoríne reformovanej kresťanskej cirkvi  v Komárne, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
     Termín:  do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od 

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1771/2018 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2018 
pre: 

 
Študentský divadelný súbor GIMISZ  

Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne, 
 

B/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  

 
Termín:  26. apríl 2018 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1772/2018 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2018 
pre: 

 
PaedDr. Štefana Bendeho, 

 
B/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Komárne.  

 
Termín:  26. apríl 2018 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1773/2018 
uznesenie 

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

zámer prenájmu nebytových priestorov, časti kasárenskej budovy Novej pevnosti 
v Komárne, „Mestské ľavé krídlo“ s celkovou podlahovou plochou 912,61 m², na 1. 
poschodí (II. nadzemné podlažie), vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako ostatný 
objekt so súp.č. 3703 na parc. reg. „C“ č. 1818/11, pre Stará pevnosť Komárno n.o., 
so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, IČO: 42 052 238, organizácia 
zaregistrovaná dňa 11.09.2006 na Krajskom úrade v Nitre pod č. VVS/NO-31/2006 
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1687/2018 zo 
dňa 08. februára 2018, zverejnený dňa 20. februára 2018 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov,  

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
prenájom nebytových priestorov, časti kasárenskej budovy Novej pevnosti 
v Komárne, „Mestské ľavé krídlo“ s celkovou podlahovou plochou 912,61 m², na 1. 
poschodí (II. nadzemné podlažie), vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako 
ostatný objekt so súp. č. 3703 na parc. reg. „C“ č. 1818/11, pre Stará pevnosť 
Komárno n.o., so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno,  IČO: 42 052 
238, organizácia zaregistrovaná dňa 11.09.2006 na Krajskom úrade v Nitre pod č. 
VVS/NO-31/2006 na dobu určitú 35 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko zámerom neziskovej organizácie Stará pevnosť, n.o.Komárno je 
komplexná rekonštrukcia časti objektu kasárenskej budovy, na 1. poschodí (II. 
nadzemné podlažie) za účelom využitia na ubytovanie v štandarde, ktorý by dával 
možnosť prichýliť náročných turistov – návštevníkov mesta Komárno ako aj 
prichádzajúcich cykloturistov resp. návštevníkov preferujúcich destinačnú turistiku.  
V spojení  s v súčasnosti už rekonštruovanými priestormi „Stredného rizalitu“  by  
vytvorili integrálny celok, ktorý by umožnil okrem iného aj organizovať aj 
charitatívne,  sociálne a vzdelávacie projekty, 
 

2.  nájomné vo výške 15,- eur/m2/rok, celkom  13.689,- eur/rok,  
 

za nasledovných podmienok: 
 

 - predpokladaná výška nákladov na rekonštrukčné práce a samotný rozsah 
rekonštrukčných prác  musia byť vopred odsúhlasené prenajímateľom,  

-   vynaložené náklady na rekonštrukčné práce, v maximálnej výške 479.115,- eur 
sú započítateľné s nájomným, 

- ak výška vopred odsúhlasených nákladov na rekonštrukciu prevýši výšku 
nájomného za 35 rokov, nájomný vzťah sa dodatkom k zmluve predĺži na ďalšie 
obdobie, ktorým sa vykryjú preinvestované náklady prevyšujúce 479.115,- eur, 

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

- nájomca sa zaviaže postupovať v súlade so zákonom číslo 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, 

-   rekonštrukčné práce nájomca vykoná v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového 
úradu Nitra číslo NR-07/2621-2/11622/THT zo dňa 14. decembra 2007, 
vydaného k zámeru komplexnej pamiatkovej obnovy NKP – Protiturecká 
pevnosť, 

-   náklady na vykonanie architektonicko-historických, urbanisticko-historických 
a archeologických výskumov a ďalších povinností vyplývajúcich z uvedeného 
Rozhodnutia pamiatkového úradu Nitra znáša nájomník, 

-   náklady súvisiace s bezpečnostným zabezpečením prenajatej časti počas 
stavby a prenájmu znáša nájomník, 

-   napojenie na inžinierske siete vybuduje nájomník na vlastné náklady, 
- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe,  
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu       

zmluvy o nájme, 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1774/2018 
 uznesenie             

k žiadosti o  predaj pozemku   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, novovytvorenej parcely „C“ č. 10168/26 o výmere 167 m2, zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-8/2018, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno (Harčáš), pre Jozefa Bokrosa s trvalým pobytom Selyeho ul. 13/7, 945 01 Komárno 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 



UZNESENIA ZO 40. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 22. MARCA 2018 

 

                                      55 Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2018 

 

 

1775/2018 
uznesenie 

na uzatvorenie dodatku k protokolu na zverenie majetku Mesta Komárno  
do správy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  

a návrh na zverenie majetku Mesta Komárno  
za účelom prevádzkovania príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o 
zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov, 
do správy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 
01 Komárno, IČO: 44 191 758, od 01.03.2018 za účelom prevádzkovania 
hygienického zariadenia: 

 
Inv. č. Názov Nadobúdacia 

hodnota 
v eur 

Vykonané odpisy  
K 28.02.2018 v 

eur 
HIM1/801.1/104 Verejné WC v Detskom parku         1.431,89       512,69 

HIM1/801/95a Rekonštrukcia hygienického 
zariadenia – Detský park 

 
     11.281,10 

 
   507,62 

 
HIM1/801/95 

 
Budova v Detskom parku 

 
     22.527,78 

 
      8.767,97 

  
B/ schvaľuje 
 

zverenie majetku Mesta Komárno, do prevádzkovania príspevkovou organizáciou 
COMORRA SERVIS, so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758 
nasledovne: 
- verejné WC s rekonštrukciou v Detskom parku, 
- budova v Detskom parku súp. č. 5118, parc. reg. „C“ č. 1831, 

 
C/ schvaľuje 
 

Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS v znení Dodatkov č. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia, 
  

D/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku č. 10 k zriaďovacej listine COMORRA 

SERVIS a protokolu o prenechaní majetku mesta Komárno do správy COMORRA 
SERVIS , so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 191 758, 
 

2. o podpísanie Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS, 
 

  Termín: ihneď po podpísaní uznesenia MZ 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1776/2018 
uznesenie 

k odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu z pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

                     žiadosť EL – AG, s.r.o., IČO: 36520993, so sídlom so sídlom Družstevná 2693/2,           
945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10319/N, zastúpená JUDr. Robertom Suchmannom,               
so sídlom Nám. M. R. Štefánika č. 6, 945 01 Komárno, vo veci odpredaja 
spoluvlastníckeho podielu 4/32 ( 29,375 m2) z pozemku parcely registra „C“ č. 5321/4 
o celkovej výmere 235 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV  č. 9878 v k.ú. Komárno, 
z dôvodu, že na uvedenom pozemku sa nachádza príjazdová cesta k budove v 
spoluvlastníctve žiadateľa, 

 
B/ schvaľuje 
 

   v súlade s ustanoveniami § 51, §140 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,  
 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 4/32 (29,375 m2) z  pozemku parcely registra „C“ 
č. 5321/4 o celkovej výmere 235 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 9878 v k.ú. 
Komárno,   
 
pre spoločnosť EL – AG, s.r.o., IČO: 36520993, so sídlom  Družstevná 2693/2 , 945 
01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 10319/N, na pozemku sa nachádza príjazdová cesta k budove vo 
spoluvlastníctve spoločnosti EL – AG, s.r.o. IČO: 36520993, so sídlom Družstevná 
2693/2 , 945 01 Komárno, 
 
- za kúpnu cenu podľa  BDÚ t.j. 34,50 eur/m2 , celkom zaokrúhlene 1.013,- eur, 

 
za nasledovných podmienok: 

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

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 
 
- kúpna zmluva bude podpísaná až po predložení písomného potvrdenia od 

dotknutých spoluvlastníkov o záujme  predaja  spoluvlastníckych  podielov, 
  
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 

C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  

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

 
      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1777/2018 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 
2693/4 o výmere 41 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
33779571 - 129/2017 zo dňa13.12.2017 z parcely  reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 
m², ostatná plocha  a  novovytvorenej parcely  reg. “C“ č. 2697/11, o výmere 159 
m², zastavaná plocha vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571 - 129/2017  
zo dňa 13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná 
plocha, vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko 
pod pozemkami sa nachádzajú vedenia inžinierskych sieti, 

 
       pre JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, narodeného 25.05.1962, 

s trvalým pobytom Hlavná 124/22, 945 04 Komárno - Nová Stráž, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku vyrieši odtok dažďovej 
vody, vytvorí a spevní prístupovú komunikáciu,   

             
2. kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým 

posudkom pod číslom 6/2018 zo dňa 12.01.2018, vypracovaného znalcom Ing. 
Ladislavom Szőllősim, je zaokrúhlene 9.300,- eur, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

   zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
  

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1778/2018 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

 
      zverejnenie zámeru predaja pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 

2683/19 o výmere  1216 m², ostatná plocha  vytvorené geometrickým plánom č. 
33779571 - 109/2017  zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 
4194 m², ostatná plocha a novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 
224 m², zastavaná plocha a  reg. „C“ č. 2697/10  o výmere 6 m², zastavaná 
plocha, vytvorené geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 
10.10.2017 z parcely reg. „C“  č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha, 
vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkami sa nachádza  tepelný rozvod,  

 
       pre JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, narodeného 25.05.1962, 

s trvalým pobytom Hlavná 124/22,945 04 Komárno - Nová Stráž,  ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku plánuje  vytvoriť parkovisko 
pre  budovu pohrebných služieb, ktorá sa nachádza v lokalite a ktorú vlastní 
a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12 sociálnych pohrebov ročne, bezplatne v 
hodnote 36.000,- eur pre Mesto Komárno. Parkovisko bude prístupné pre 
obyvateľov bezplatne každý deň od 18.00 hod. do 08.00 hod., 

             
2. kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým 

posudkom pod číslom 157/2017 zo dňa 06.11.2017, vypracovaného znalcom Ing. 
Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 67.400,- eur, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

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

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1779/2018 
uznesenie 

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

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

 
zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 7201/1 o výmere 28 m2 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-33/2018, vedenej 
na LV. č. 11737 v k.ú. Komárno,  

 
pre Gertrúdu Geskeovú, rodenú Czirfuszovú, narodenú 15.05.1963, s trvalým  
pobytom Petőfiho ul.9/3, 945 01 Komárno, ako prípad osobitného zreteľa 
z dôvodu, že žiadateľka je vlastníčkou pozemku parc. reg. “C“ č. 7201/1 o  výmere 
432 m2, ostatná plocha , vedená na LV. č. 8291 a je prilahlý pozemok, na ktorom 
by žiadatelka chcela vybudovať parkoviská pre novostavbu polyfunkčného domu.  

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 100% z BDÚ, t.j. 54,40 eur/m2,                          

celkom  1.523,20,- eur, 
 

za nasledovných podmienok: 
 

- do termínu schvaľovania samotného predaja žiadateľka predloží súhlasné 
stanovisko od Dopravného inšpektorátu OR PZ v Komárne, 
 

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

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 

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

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 



UZNESENIA ZO 40. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 22. MARCA 2018 

 

                                      60 Uznesenia podpísané primátorom dňa 27.03.2018 

 

 

1780/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 5827/27 o výmere 234 m2, ostatná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 12/2011, z parcely registra „C“ č. 5927/1, ostatná 
plocha, o celkovej výmere 2377 m2 vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Mikuláša 
Németha s trvalým pobytom Komenského ul. 28/1, 945 01 Komárno a Líviu Némethovú 
s trvalým pobytom Komenského ul. 28/1, 945 01 Komárno. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1781/2018 
uznesenie 

 k návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/  schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške 96.000,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním, 

 
rodinný dom so súp. č. 150 v Komárne, na ul. Pevnostný rad, ktorá sa nachádza na 
pozemku parc. reg. „C“ č. 2152 a pozemok parc. reg. „C“ č. 2152 o výmere 359 m², 
zastavaná plocha v k.ú. Komárno, vedených na LV č. 6434 s vecným bremenom 
právo prechodu pešo cez pozemok nachádzajúci sa na parc. reg. „C“ č. 2152 
vlastníkovi rodinného domu nachádzajúceho sa na parc. reg. „C“ č. 2157 so súp. č. 
4202 v Komárne na ul. Pevnostný rad č. 16 s vyvolávacou cenou  vo výške 96.000,- 
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním 
 
za nasledovných podmienok: 

 
- mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnuteľnosti v súlade s ust. §9a, ods. 1 

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

- mesto na predaj nehnuteľnosti vyhlási obchodnú verejnú súťaž až po vyprázdnení 
nehnuteľnosti a uložení archívnych materiálov do iných miestností, 

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

- vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 
- možnosť využívania elektronickej formy obchodnej verejnej súťaže,   

 
B/  schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže 
s vyvolávacou cenou najmenej vo výške 96.000,- eur, ktorá je zároveň najnižším 
podaním: 

 
rodinný dom so súp. č. 150 v Komárne, na ul. Pevnostný rad, ktorý sa nachádza na 
pozemku parc. reg. „C“ č. 2152 a pozemok parc. reg. „C“ č. 2152 o výmere 359 m², 
zastavaná plocha v k.ú. Komárno, vedených na LV č. 6434 s vecným bremenom 
práva prechodu pešo cez pozemok nachádzajúci sa na parc. reg. „C“ č. 2152 
vlastníkovi rodinného domu nachádzajúceho sa na parc. reg. „C“ č. 2157 so súp. č. 
4202 v Komárne na ul. Pevnostný rad č. 16, s vyvolávacou cenou vo výške 96.000,- 
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním 

 
C/ schvaľuje 

 
vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
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D/ schvaľuje 
 

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

 
 JUDr. Margit Keszegh, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 MUD. Anton Marek, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 Beáta Kmeťová, člen, 
 
E/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

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

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

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

F/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

  
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu D/ tohto uznesenia,  

 
   G/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle bodu A/ a C/ tohto uznesenia,  
 

Termín: po vyprázdnení budovy  
 

2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na základe výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  

 
        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1782/2018 
uznesenie 

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

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 
časť pozemkov o celkovej výmere 9 m2 , vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, 
ako parcela registra „C“ č. 6625, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 159 m2, a 
parcela registra „C“ č. 6626 záhrada o výmere 368 m2, v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č. 35974672-212/2016, (inžinierske siete - vodovod 
a kanalizácia na časti pozemku), s povinným: Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, 
Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, v prospech oprávneného z vecného 
bremena: Mgr. František Konkolyi a manž. Ing. Iveta Konkolyi, obaja s trvalým 
pobytom Úzka ul. 4737/21, 945 01 Komárno,  
 
za nasledovných podmienok: 
 
-    odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške 18,- eur/m2, celkom 

vo výške 162,- eur,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetnej 

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

prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia inžinierskych 
sietí (vodovod a kanalizácia), 

c) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenie 
inžinierskych sietí (vodovod a kanalizácia), 

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený 
z vecného bremena, 

           
B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1783/2018 
uznesenie 

k prenájmu nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

 
zámer prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. č. 
1142 na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou 
155,87 m², jedná sa o zrekonštruované kancelárie na základe projektovej 
dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom 
zložení : 1.01 predsieň – 14,35 m², 1.02 kancelária – 30,29 m², 1.03 kancelária – 
80,83 m², 1.05 kancelária – 18275 m², spoločné priestory : 1.04 chodba – 8 m², 
1.06 chodba – 4,15 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu 
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou 
 

pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, 
z dôvodu, potreby rozšírenia  pracoviska ÚPSVaR v Meste Komárno, nakoľko 
ÚPSVaR v súčasnosti užíva väčšinu nebytových priestorov v predmete prenájmu 
pre kancelárske účely. 
 

2. nájomné  vo výške  24,- eur/m²/rok,  celkom 3.740,- eur/rok 
 

za nasledovných podmienok: 
 
- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe,  

 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytové priestory ako prípad hodný 

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

           
B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení prenájmu. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1784/2018 
uznesenie 

k žiadosti o výpožičku pozemku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne                  
 
A/ schvaľuje 

          
uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku vo výmere  794 m2  z  pozemku na  
parcele  registra „C“ č. 1843 o výmere 1489  m2 , zastavaná plocha, vedeného na    
LV 6434 v k. ú. Komárno, podľa priloženej situácie,  pre Univerzitu J. Selyeho, IČO: 
37961632, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, na dobu určitú 5 
rokov, trojmesačnou výpovednou lehotou, za účelom vybudovania parkovacích miest 
a príjazdovej cesty na vlastné náklady na priestranstve medzi Dôstojníckym 
pavilónom a detským parkom, 
 
za nasledovných podmienok: 
 
- plánované investície uskutoční v súlade s podmienkami stanovenými Mestským 

úradom Komárno, 
 

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

 
- vypožičiavateľ sa zaviaže, že predmet výpožičky neohradí, 

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

o výpožičke, 
 
B/ žiada   

Ing. László Stubendeka,  primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 

 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 63: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA    :  3 
PROTI    :  2 
ZDRŽALO SA   :  10 
NEHLASOVALO   :  2 
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1785/2018 
uznesenie 

k žiadosti o výpožičku pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne                           
 
neschvaľuje 
 
výpožičku časti pozemku vo výmere 794 m², z  parcely reg. „C“ č. 1843  vo výmere1489 
m², zastavaná plocha vedeného na LV č.6434 v k.ú. Komárno priestranstve medzi 
Dôstojníckym pavilónom a detským parkom, za účelom vybudovania parkoviska 
a príjazdovej cesti pre Univerzitu J. Selyeho, IČO: 37961632, so sídlom Bratislavská cesta 
3322, 945 01  Komárno.  

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1786/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na prenájom nebytového priestoru  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zámer prenájmu nebytového priestoru s podlahovou plochou 
98 m2 v budove na Jókaiho ulici so súp. č. 32 na parc. registra „C“ č. 937/1, vedeného 
na LV č.  6434 v k. ú. Komárno (býv. „VINTAGE HOME s.r.o.“), formou obchodnej 
verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou najmenej za také nájomné, za aké sa v tom 
čase a na tom istom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci, za minimálne nájomné vo výške 40,- 
eur/m2/rok, ktoré je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú, 5 rokov 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
 

B/ schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytového priestoru s priestoru s podlahovou plochou 98 m2 v budove na 
Jókaiho ulici so súp. č. 32 na parc. registra „C“ č. 937/1, vedeného na LV č.  6434 
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou za minimálne nájomné vo výške                       
40,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, 
- na dobu určitú, 5 rokov  s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
- okrem prevádzkovania hazardných hier v zmysle zákona SNR č. 171/2005 Z. z.   

o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, 
- nájomca vykoná rekonštrukciu nebytového priestoru v súlade s podmienkami 

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

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

- možnosť využívania elektronickej formy obchodnej verejnej súťaže,   
 

C/ schvaľuje 
 
 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a súťažných návrhov 

v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 Ing. Zoltán Bujna, predseda 
 Mgr. György Batta, člen  
 Dávid Kovács, člen 
 Mária Bakos Vitál, člen 
 Beáta Kmeťová, člen 

 
D/  ukladá 

 Mestskému úradu v Komárne 
 

1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nebytového priestoru v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, 
na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, 
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2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 

 
E/  žiada   

Ing. László Stubendeka,  primátora Mesta Komárno 
  
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto    
uznesenia,  

 
F/ žiada  

Ing. László Stubendeka,  primátora Mesta Komárno 
 

1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  

     
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  

                                
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  
 

                                          Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1787/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
       
WOLF De Luxxe s.r.o., IČO: 47487046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu   
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35764/N, 
miesto podnikania: ul. Biskupa Királya 2844/29, 945 01 Komárno,      
letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno, 
p. č.: 951, rozloha LT: 36 m2. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1788/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Helena Čiliaková - Čili,  IČO: 40529347, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného  
úradu Komárno, číslo živnotenského registra: 401-13467, 
miesto podnikania: I. Madácha 2796/8, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno, 
p. č.: 951, rozloha LT: 32 m2. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1789/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
WIN Komárno s.r.o. – reštaurácia AGORA, IČO: 46479368, zapísaná v Obchodnom    
registri Okresného  súdu Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 30542/N, 
miesto podnikania: Baštová ul. 2809/59, 945 01 Komárno,         
letná terasa: Župná ul. 12, 945 01 Komárno, 
p. č.: 1852, rozloha LT: 24 m2. 
 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1790/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
WIN Komárno s.r.o. – kaviareň AMERICANO, IČO: 46479368, zapísaná v Obchodnom   
registri  Okresného  súdu Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 30542/N, 
miesto podnikania: Baštová ul. 2809/59, 945 01 Komárno,         
letná terasa: Župná 4462, 945 01 Komárno, 
p. č.: 1852, rozloha LT: 23 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1791/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Mária Hajabácsová – reštaurácia Klapka, IČO: 14071339, zapísaná v Živnostenskom  
registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 401-3274, 
miesto podnikania: Vnútorná okružná 68, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 9, 945 01 Komárno, 
p. č.:  951, rozmery LT: 40 m2. 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1792/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Juraj Csorosz – DÖNER-STREET FOOD, IČO: 37554727, zapísaný v Živnostenskom   
registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 401-5050, 
 miesto podnikania: J. Baranyaiho 2564/30, 945 01 Komárno, 
 letná terasa: Tržničné námestie č. 912, 945 01 Komárno, 
 p. č.: 1916, rozmery LT: 30 m2. 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1793/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Milan Škuliba – MILANO, IČO: 50368648, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného 
úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-30122, 
miesto podnikania: Hviezdna ul. 2347/14, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Hviezdoslavova č. 1, 945 01 Komárno, 
p. č.: 5187, rozloha LT: 40 m2. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 72: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA    :  8 
PROTI    :  1 
ZDRŽALO SA   :  3 
NEHLASOVALO   :  5 
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1794/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Adrián Hupka – Fortissimo – Black Cat Irish Pub, IČO: 48200999, zapísaný  
v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-
29218, 
miesto podnikania: Rákócziho ul. 237/16, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Nádvorie Európy č. 8, 945 01 Komárno, 
p. č.: 29/3, rozloha LT: 24 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1795/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 

schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Euro – Agro, spol. s r.o. – BOTTÉKA, IČO: 36536954, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného  súdu Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 11998/N, 
miesto podnikania: Obchodná 3, 945 04  Komárno – Nová Stráž, 
letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 9, 945 01 Komárno 
p. č.: 951, rozloha LT: 100 m2. 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1796/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Andrea Varga – reštaurácia Hubert Varga, IČO: 41257588, zapísaná v Živnostenskom 
registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra:410-14654, 
miesto podnikania: Jókaiho 28/19, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Jókaiho 28/19, 945 01 Komárno, 
p. č.: 568/1, rozloha LT: 9 m2. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1797/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Zsuzsanna Bognár – BOROZÓ, IČO: 44534256, zapísaná v Živnostenskom registri 
Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-21151, 
miesto podnikania: J. Selyeho 5/2, 945 01 Komárno, 
letná terasa. Nádvorie Európy, Nemecký dom č. 1044, 945 01 Komárno, 
p. č.: 29/19, rozloha LT: 48 m2. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1798/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
manos de piedra s.r.o. – pekáreň Lipóti, IČO: 46927727, zapísaný v Živnostenskom  
registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 460-25855, 
miesto podnikania: Hlavná 16, 943 58  Kamenný Most, 
letná terasa: Nám. Kossutha č. 12, 945 01 Komárno, 
p. č.: 415, rozloha LT: 3 m2. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1799/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 

 
ALLGRAFIT s.r.o. – piváreň Crystal, IČO: 44014414, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného  súdu Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 21709/N, 
miesto podnikania: Kapitánova ul. 23/4, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Vnútorná Okružná 3600, 945 01 Komárno, 
p. č.:  964/1, rozloha LT: 23 m2. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1800/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 

 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 

 
Irena Patakiová – MIX, IČO: 34694978, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného   
úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 401-9387, 
miesto podnikania: Košická 26/5, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Košická ul. areál SAD, 945 01 Komárno, 
p. č.: 7331/10, rozloha LT: 48 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 79: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  16 
ZA    :  6 
PROTI    :  0 
ZDRŽALO SA   :  4 
NEHLASOVALO   :  6 
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1801/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Ladislav Uzsák – Bianca Bufet, IČO: 47927844, zapísaný v Živnostenskom registri 
Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-28676, 
miesto podnikania: Česká ul. 2770/2, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Rozmarínova č. 30, 945 01 Komárno, 
p. č.: 2454/1, rozloha LT: predná terasa 5,7 m2, zadná terasa 30 m2.  
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 80: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  16 
ZA   :  7 
PROTI   :  0 
ZDRŽALO SA  :  3 
NEHLASOVALO  :  6 
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1802/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 

 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 

 
Ondrej Miško – Čajovňa – Čarovňa, IČO: 50809997, zapísaný v Živnostenskom registri 
Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-30932, 
miesto podnikania: Cintorínska ulica 3, 945 55 Pribeta, 
letná terasa: Nádvorie Európy č. 45,49, 945 01 Komárno, 
p. č.: 29/3, rozloha LT: 9 m2. 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 72: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   :  8 
PROTI   :  1 
ZDRŽALO SA  :  3 
NEHLASOVALO  :  5 
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1803/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 

 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 

 
Melinda Tomová – Melinda Tomová, IČO: 41623851, zapísaná v Živnostenskom registri 
Okresného  úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-16330, 
miesto podnikania: Kameničná 561, 946 01 Komárno, 
letná terasa: Nádvorie Európy, Nemecký dom č. 60, 945 01 Komárno, 
p. č.: 29/3, rozloha LT: 15 m2. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VAČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 72: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  17 
ZA   :  8 
PROTI   :  1 
ZDRŽALO SA  :  3 
NEHLASOVALO  :  5 
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1804/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Sandra Nagyová – Kút Café, IČO: 50944100, zapísaná v Živnostenskom registri      
Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-31185, 
miesto podnikania: Ul. práce 3097/6, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Nádvorie Európy č. 5, Holandský dom, 945 01 Komárno, 
p. č.: 29/3, rozloha LT: 28 m2. 

 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1805/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
D.O.W. Trade, s.r.o. – Johnnys Bar, IČO: 35864559, zapísaná v Živnostenskom registri  
Okresného  úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 101-24783, 
miesto podnikania: Rozmarínová 26, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Rozmarínová č. 26, 945 01 Komárno, 
p. č.: 2454/1, rozloha LT : 43 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1806/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 
 
Baltazár Ryšavý – Boldi – Kino Tatra – Tatra Caffe, IČO: 40175111, zapísaný     
v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 401-
11786, 
miesto podnikania : Čalovec č. 43, 94602 Čalovec,          
letná terasa: Župná 16, 945 01 Komárno, 
p. č.: 1852, rozloha LT: 36 m2. 

 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1807/2018 
k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 

 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovným užívateľom: 

 
HE – HOLDING, s.r.o. – Zmrzlináreň, IČO: 50505441, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného  súdu Bratislava, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 114215/B, 
miesto podnikania: Jelenia 1, 811 05  Bratislava, 
letná terasa: Palatínova 25A, 945 01 Komárno, 
p. č.: 1904, rozloha LT: 24 m2. 
 
 
   

 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 

 
 
 

      
 


