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127/2011 
uznesenie 

k návrhu overovate ľov 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje 
 
dvoch overovateľov 7. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 
- Mgr. Imre Andruskó, 
- Ing. Gabriel Dékány. 
 
 
 
 
         MUDr. Anton Marek 
             primátor mesta 
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128/2011 
uznesenie 

k návrhu programu 7. (mimoriadneho) zasadnutia Mest ského zastupite ľstva 
v Komárne 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schva ľuje 
 
program 7. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 19. 
apríla 2011 v nasledovnom znení: 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh úverovej zmluvy na poskytnutie kontokorentného úveru pre mesto Komárno – výber 

financujúcej banky 
3. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-

MÉDIA spol. s r.o. 
4. Záver 
 
        
           

 
MUDr. Anton Marek 

               primátor mesta 
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129/2011 
uznesenie 

k návrhu úverovej zmluvy na poskytnutie kontokorent ného úveru pre Mesto Komárno 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
 predložené návrhy úverových zmlúv za účelom výberu financujúcej banky v zmysle 

uznesenia č. 97/2011 Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 31. marca 
2011, 

 
B/ schva ľuje 
 
 podpísanie úverovej zmluvy na poskytnutie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno 

vo výške 800.000 eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
bežného rozpočtu v roku 2011 s tým, že úver bude splatený do 30. novembra 2011 
s bankou VÚB, a.s. Bratislava, 

 
C/ súhlasí 
 
 so zabezpečením úveru podľa zmluvy o úvere vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky Mesta Komárno a podpísaním dohody o vyplňovacom práve 
k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Komárno a VÚB, a.s. Bratislava, 

 
D/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 

1. podpísať zmluvu o poskytnutí úveru a realizovať čerpanie úveru v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia, 

2. podpísať dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke v zmysle bodu C. 
 

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia a priebežne v roku 211 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek  
     primátor mesta 
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130/2011 
uznesenie 

k návrhu na vyhlásenie výberového konania na obsade nie funkcie konate ľa spolo čnosti 
COM-MÉDIA spol. s r.o. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 
 písomné oznámenie Mgr. Zoltána Péka k ukončeniu funkcie konateľa spoločnosti COM-

MÉDIA spol. s r.o., 
 
B/ schva ľuje 
 

1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA spol. s r.o. (tvorí prílohu uznesenia), 

2. návrh na odvolanie Mgr. Zoltána Péka z funkcie konateľa spoločnosti dňom voľby 
nového konateľa na základe výsledkov úspešného výberového konania, 

 
C/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť vyhlásenie výberového konania v súlade s bodom B/ tohto uznesenia, 
následne zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie výberového 
konania. 

 
Termín: do 30. 06. 2011 

     
       
 
      
 
          MUDr. Anton Marek 
              primátor mesta 


