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1350/2013 
uznesenie 

k návrhu na overovate�ov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

ur�uje 

dvoch overovate�ov 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne nasledovne: 

- Mgr. Béla Keszegh, 
- Ing. László Gy�rfy. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1351/2013 
uznesenie 

k návrhu programu 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

schva�uje  

program 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne konaného d�a 23. mája 2013 
v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 
2. Interpelácie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie 
5. Protest prokurátora �. Pd 154/13-3 proti VZN Mesta Komárno �íslo 2/2009 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na 
území mesta Komárno v znení VZN �. 4/2010 a VZN �. 10/2011 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna �. .../2013, ktorým sa mení 
a dop��a VZN �. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno �....../2013, ktorým sa mení 
a dop��a VZN �. 18/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný 
stavebný odpad  

8. Žiadosti a návrhy vo finan�ných veciach 
9. Návrh na menovanie riadite�a príspevkovej organizácie mesta Komárno Comorra 

servis  
10. Žiados� a návrhy v sociálnych veciach 
11. Žiados� a návrhy v bytových veciach 
12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu  
13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
14. Zmeny a doplnky územného plánu �. 11/2013 - návrh  
15. Informácia o realizovaných a zrušených verjných obastarávaniach mesta Komárno do 

05.11.2013  
16. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú�až o výsledku obchodnej verejnej 

sú�aže na predaj nehnute�ného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno  
17. Rôzne 
18. Záver  

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1352/2013 
uznesenie 

k Návrhu na zrušenie uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

Z r u š u j e   uznesenia:

�. 1192/2013 – nako�ko žiadate� na výzvy nereaguje, 
�. 1232/2013 – nako�ko žiadate� odmietol ponúknutý byt, 
�. 1235/2013 – nako�ko žiadate� odmietol ponúknutý byt. 

MUDr. Anton Marek 
                      primátor mesta
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1353/2013 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne 
ku d�u 30.10.2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 
       
berie na vedomie
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupite�stva v Komárne ku d�u 31. 
októbra 2013.          

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 5: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24 
ZA : 11 
PROTI : 0 
ZDRŽALO SA : 12 
NEHLASOVALO : 1 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1354 /2013 
uznesenie  

k informatívnej správe o kontrolnej �innosti za uplynulé obdobie 
do 31.10.2013 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Informatívnu správu o kontrole �. NFK 05/2013 Dodržiavanie zákonov a všeobecne 
platných právnych predpisov na úseku pridelenia a vyú�tovania dotácií pre šport a kultúru 
za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri 
NFK �. 11/ÚHK/2010. 

2. Informatívnu správu o kontrole �. NFK 07/2013 Kontrola dodržiavania zákonov a 
všeobecne platných právnych predpisov v oblasti hospodárenia, evidencie prevádzky 
a údržby vozového parku a spotreby pohonných hmôt motorových vozidiel na MsÚ 
v Komárne.  

3. Informatívnu správu o kontrole �. NFK 08/2013 Kontrola dodržiavania a uplat�ovania 
zákona �. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach  a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR �. 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a interných predpisov 
v podmienkach samosprávy mesta Komárno. 

4. Informatívny záznam o kontrole �. NFK 11/2013 Kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladni�nej agendy  Mestskej polícii 
Komárno.  

5. Informatívnu správu o kontrole �. NFK 17/2012 Vymáhanie poh�adávok Mesta Komárna 
z minulosti, od roku 1993. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1355/2013 
 uznesenie  

k protestu prokurátora Pd 154/13-3 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno �. 2/2009 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta 

Komárno v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/   berie na vedomie 

protest Okresnej prokuratúry Komárno  Pd 154/13-3 zo d�a 10.10.2013 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Komárno �. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení VZN               
�. 4/2010 a VZN �. 10/2011, 

B/   vyhovie  
protestu Okresnej prokuratúry Komárno �. Pd 154/13-3 zo d�a 10.10.2013 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno �. 2/2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení 
VZN �. 4/2010 a VZN �. 10/2011. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1356/2013 
uznesenie 

Klubu poslancov MOST – HÍD  
K návrhu na zmenu Programového rozpo�tu mesta Komárno na rok 2013  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2013, zmenu výdavkov 
rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2013, z toho: 

a/ zvýšenie bežných príjmov rozpo�tových prostriedkov v rámci schváleného 
programového rozpo�tu Mesta Komárna na rok 2013 v položke kód zdroja 41 – 
vymáhanie poh�adávok vo výške 158 165,- eur, 

b/ zvýšenie bežných výdavkov rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2013 v položke 4.2. Komunálny 
odbor vo výške 133 165,- eur a v položke Projekt rekonštrukcie MK Podzáhradná N. 
Stráž vo výške 25 000,- eur,  

B/ žiada 
 MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno 

premietnu� zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
Mesta Komárno na rok 2013. 

  Termín: 31.12.2013 

MUDr. Anton Marek
    primátor mesta

Uznesenie nebolo podpísané a výkon tohto uznesenia bol pozastavený primátorom mesta 
v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR �íslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
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1357/2013 
uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ súhlasí 

s poskytnutím dotácie vo výške 6 400,- Eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov na 
prevádzku Zariadenia pre seniorov v Komárne v zmysle uznesenia 1260/2013 z 32. 
zasadnutia MZ v Komárne konaného d�a 26.09.2013, 

B/ schva�uje 

zmenu rozpo�tu, povolené prekro�enie pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:  
- zvýšenie bežných príjmov položka 133 013 za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady z predchádzajúcich rokov o sumu 6 400,- Eur,
- zvýšenie bežných výdavkov, program 7.3 zariadenie pre seniorov – dotácia od mesta 

v sume 6 400,- Eur na odstránenie havarijnej situácie vodovodného potrubia, 
zakúpenie namá�acích vaní do prá�ovne a opravu signalizácie na ležiacom 
zariadení, 

C/ žiada MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno 

premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu Mesta 
Komárno na rok 2013 , 

D/ ukladá 
     Ing.Bc.Zuzane Hervayovej, riadite�ke Zariadenia pre seniorov Komárno 

1/ premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do  rozpo�tu rozpo�tovej organizácie 
Zariadenia pre seniorov v Komárne na rok 2013, 

2/  zabezpe�i� odstránenie zistených nedostatkov. 
       Termín: do 31.12.2013 

  

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1358/2013 
 uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

žiados� riadite�ky rozpo�tovej organizácie Zariadenia pre seniorov o úpravu rozpo�tu 
o 14 412 eur, t.j. upravený rozpo�et na rok 2013 bude vo výške 564 412 eur.

B/ schva�uje 

úpravu rozpo�tu na rok 2013: 

– zvýšenie vlastných príjmov - vo výške 14 412 eur,
– zvýšenie bežných výdavkov - vo výške 14 412 eur,   
– upravený rozpo�et : 564 412 eur,   

  
C/ ukladá 
     Ing.Bc.Zuzane Hervayovej, riadite�ke Zariadenia pre seniorov Komárno 

premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do  rozpo�tu rozpo�tovej organizácie 
Zariadenia pre seniorov v Komárne na rok 2013, 
                                                                                                                Termín: do 31.12.2013 

  

                                                                                                      
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1359/2013 
uznesenie  

k návrhu poslanca Mgr. Bélu Keszegha 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

prerušuje  

rokovanie 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne z dôvodu pokro�ilého �asu 
rokovania a únavy poslancov. 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 14: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 24 
ZA : 8 
PROTI : 4 
ZDRŽALO SA : 10 
NEHLASOVALO : 2 

                                                                                                      
MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1360/2013 
 uznesenie 

k Žiadosti o pridelenie kapitálového transferu TK – Comorra Servis  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

žiados� Mgr. Tomáša Nagya, povereného riadite�a mestskej príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS o pridelenie kapitálového transferu  vo výške  5 660,09 € eur na 
rekonštrukciu hlavnej budovy termálneho kúpaliska, 
   

B/ súhlasí 

s poskytnutím kapitálového transferu vo výške 5 660,09 €  na rekonštrukciu hlavnej 
budovy termálneho kúpaliska, 

C/ schva�uje 

zmenu rozpo�tu, presun rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného 
Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2013, pri�om sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky nasledovne: 

- zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06., položka 700 – projekt 
cyklotrasy o sumu 5 660,09 eur, nako�ko na uvedenú akciu nebude �erpanie 
v roku 2013, 

- zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06., položka 720 – 
Kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS o sumu  
5 660,09 eur, 

D/ žiada 
 MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno 

premietnu� zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpo�tu 
Mesta Komárno na rok 2013,  

E/ ukladá 
Mgr. Tomášovi Nagyovi, poverenému riadite�ovi príspevkovej organizácii 
COMORRA SERVIS 
premietnu� zmenu v zmysle bodu B/ a bodu C/ tohto uznesenia do rozpo�tu 
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2013. 

                                                                                                                   Termín: 31.12.2013 
                                          Zodpovední: prednosta MsÚ a poverený riadite� Comorra Servis 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1361/2013 
 uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

žiados� Mgr. Tomáša Nagya, povereného riadite�a mestskej príspevkovej organizácie 
COMORRA SERVIS o úpravu rozpo�tu Comorra Servis na rok 2013,  

B/ súhlasí 

s úpravou rozpo�tu – presunom rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného  
rozpo�tu Comorra Servis na rok 2013, pri�om sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky, 

             
C/        schva�uje 

úpravu rozpo�tu,  presun rozpo�tovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu 
príspevkovej organizácie – Comorra  Servis na rok 2013, pri�om sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky nasledovne:

- zníženie bežných výdavkov o sumu 12 000,- eur 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 12 000,- eur, na výmenu �asti 

vzduchotechniky na krytej plavárni   

D/ ukladá 
 Mgr. Tomášovi Nagyovi, poverenému riadite�ovi príspevkovej organizácii 
            COMORRA SERVIS 
            Premietnu� úpravu v zmysle bodu B/ a bodu C/ tohto uznesenia do rozpo�tu 
            príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2013. 
                          Termín: 31.12.2013 
                                      Zodpovední: prednosta MsÚ a poverený riadite� COMORRA SERVIS 

                                                                                                    MUDr. Anton Marek 
                                                                                                         primátor mesta 
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1362/2013 
 uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/   berie na vedomie 

1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spolo�nosti CALOR, s.r.o. na rok 
2014: 0,0560 eur/kWh bez DPH, 

      
      2.   návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spolo�nosti CALOR,   
            s.r.o. na rok 2014: 131,1351 eur/kW bez DPH, 

B/   schva�uje 

1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spolo�nosti CALOR, s.r.o. na rok 
2014: 0,0560 eur/kWh bez DPH, 

2. návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spolo�nosti CALOR, 
s.r.o. na rok 2014: 131,1351 eur/kW bez DPH, 

C/   poveruje a splnomoc�uje 
       MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno

zastupova� mesto Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s.r.o. v súlade s bodom A/ a B/ 
tohto uznesenia a ako náhradníka, zástupcu primátora.

                                                                                                      MUDr. Anton Marek 
                                                                                                          primátor mesta 
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1363/2013 
 uznesenie 

k Správe o stave za�atých a pripravovaných investi�ných akcií 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

správu o stave za�atých a pripravovaných investi�ných akcií ku d�u 30.09.2013 vypracované 
na základe uznesenia �. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne 
konaného d�a 26. marca 2009. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO D�A 14. NOVEMBRA 2013 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 19. novembra 2013  15

1364/2013 
uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

vypracova� projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu rekrea�no-športových bazénov 
na termálnom kúpalisku s možnos�ou vytvorenia technických a technologických 
predpokladov prekrytia, 

B/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 
  

1. zabezpe�i� spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, 

2. súvisiace náklady so spracovaním projektovej dokumentácie zahrnú� do rozpo�tu 
mesta Komárno na rok 2013, 

3. vy�leni� finan�né prostriedky vo výške 25 000,- eur na vyhotovenie projektovej 
dokumentácie z rezervy mesta „Nešpecifikované kapitálové výdavky – rezerva“ 
(riadok 30, trieda 06.2.0., položka 700, zdroj 40).

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1365/2013 
uznesenie 

k návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2014 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/   schva�uje 

prijatie kontokorentného úveru a podpísanie úverovej zmluvy na poskytnutie 
kontokorentného úveru pre Mesto Komárno vo výške 500 000,- eur na vyrovnanie �asového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpo�tu v roku 2014 s  tým, že úver bude 
splatený do 31. decembra 2014. 

B/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno 

vyzva� finan�né inštitúcie na predloženie podmienok poskytnutia úveru pre Mesto Komárno 
s termínom predloženia ponúk do 5. decembra 2013 

             Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia a priebežne v roku 2014 
         Zodpovedný: prednosta MsÚ 

  

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI�NOU VÄ�ŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA �. 20: 
PO�ET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 22 
ZA : 10 
PROTI : 2 
ZDRŽALO SA : 8 
NEHLASOVALO : 2 

MUDr. Anton Marek 
     primátor mesta



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE, 
 KONANÉHO D�A 14. NOVEMBRA 2013 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 19. novembra 2013  17

1366/2013 
uznesenie 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ prerušuje 

33. zasadnutie Mestského zastupite�stva v Komárne o 21:35 hod., 

B/ ur�uje 

termín pokra�ovania 33. zasadnutia Mestského zastupite�stva v Komárne na de� 20. 
november 2013 o 13:00 hodine. 

MUDr. Anton Marek 
     primátor mesta



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  KONANÉHO 
DŇA 21. NOVEMBRA 2013 – POKRAČOVANIE 33.  ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 14. NOVEMBRA 2013 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 27. novembra 2013. 18 

1367/2013 
uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie  

predloženú analýzu Predpokladané náklady na prevádzkovanie športových bazénov na TK. 
   

                                                        
                                                                                             MUDr. Anton Marek
                                                                                                 primá tor mesta 
  



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  KONANÉHO 
DŇA 21. NOVEMBRA 2013 – POKRAČOVANIE 33.  ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 14. NOVEMBRA 2013 
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          1368/2013 
 uznesenie 

k návrhu Mgr. Bélu Keszegha 
na menovanie riadite ľa príspevkovej organizácie  

COMORRA SERVIS  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

A/ menuje na návrh primátora mesta Komárno MUDr. An tona Mareka 

podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  pána Mgr. Tomáša Nagya  za riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS v Komárne s účinnosťou od 15. 11. 2013 na dobu ur čitú do 15.11.2017,

B/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komár no 

 vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.   

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 23: 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 17 
ZA : 8 
PROTI : 1 
ZDRŽALO SA : 7 
NEHLASOVALO : 1 

         MUDr. Anton Marek  
             primátor mesta 



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  KONANÉHO 
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 27. novembra 2013. 20 

1369/2013 
uznesenie 

k návrhu na menovanie riadite ľa príspevkovej organizácie  
COMORRA SERVIS  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

A/ menuje na návrh primátora mesta Komárno MUDr. An tona Mareka 

podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  pána Mgr. Tomáša Nagya  za riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA 
SERVIS v Komárne s účinnosťou od 22. 11. 2013,  

B/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komár no 

 vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.   

         MUDr. Anton Marek  
             primátor mesta 
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1370/2013  
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/      schva ľuje 

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

Zariadenie pre seniorov  Komárno, so  sídlom  945 01  Komárno, Špitálska ul. 16, na  
zakúpenie plachiet SMART 20 ks, osobných mechanických váh 2 ks,  liekového vozíka 1 
ks, tlakomerov OMRON 2  ks, v celkovej  výške  700 eur, 

B/     žiada 
         MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

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

Zariadenie pre seniorov  Komárno, so  sídlom  945 01  Komárno, Špitálska ul. 16, na  
zakúpenie plachiet SMART 20 ks, osobných mechanických váh 2 ks,  liekového vozíka 1 
ks, tlakomerov OMRON 2  ks, v celkovej  výške  700 eur. 

        Termín:30 dní od schválenia  uznesenia
  

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1371/2013 
uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/        schva ľuje 

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

NÁRUČ n.o., Zariadenie pre seniorov a  Domov sociálnych služieb pre dospelých, so 
sídlom  945 01 Komárno,  Zváračská ul. č.19, IČO:  36096806 na nákup posteľnej 
bielizne, nakoľko dôsledkom neustáleho dezinfikovania je vysoká opotrebovanosť,  
v celkovej výške  400 eur, 

B/        žiada 
            MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

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

NÁRUČ n.o., Zariadenie pre seniorov a  Domov sociálnych služieb pre dospelých, so 
sídlom  945 01 Komárno,  Zváračská ul. č.19, IČO:  36096806, na nákup posteľnej 
bielizne, nakoľko dôsledkom neustáleho dezinfikovania je vysoká opotrebovanosť,  
v celkovej výške  400 eur. 
              Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

                                                                                    

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 



UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  KONANÉHO 
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1372/2013 
na uznesenie 

k žiadosti o poskytnutie finan čnej dotácie z ú čelového fondu z rozpo čtu Mesta  Komárno 
na sociálne a  zdravotnícke ú čely 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/        schva ľuje 

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

OAZIS občianske združenie - Domov sociálnych služieb pre dospelých, so sídlom  945 
01 Komárno, Ul. slobody, IČO: 31193897, na nákup posteľnej bielizne , vo výške 400 
eur, 

B/        žiada 
            MUDr. Antona Mareka, primátora mesta  

poukázať  schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na 
sociálne a zdravotnícke účely pre: 
OAZIS občianske združenie - Domov sociálnych služieb pre dospelých, so sídlom  945 
01 Komárno, Ul. slobody, IČO: 31193897, na nákup posteľnej bielizne , vo výške 400 
eur. 

        Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1373/2013 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   schva ľuje 

pridelenie 1-izbového bytu v DOU na Gazdovskej ul. 6/7 v  Komárne pre Teréziu 
Griecsovú, trvale bytom 945 01 Komárno,  s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na 
vlastné náklady, a že sa s menovanou ukončí nájom 1-izbového bytu na adrese 
Gazdovskej ul. 6/16 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka 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 
        MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárn o 

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

                                                                        Termín: 30 dní od schválenia

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1374/2013 
 uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt v DOU na Gazdovskej ul. 6/16 v  Komárne pre Oľgu Némethovú, 
trvale bytom 945 01 Komárno a manžela Júliusa Németha, trvale bytom  945 01 
Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykonajú 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 v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,  

  B/    žiada
          MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komá rno 

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

                                                   

  Termín: 30 dní od schválenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1375/2013 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 2-izbový byt  na adrese Ul. gen. Klapku 2/6 v  Komárne pre Helenu Hullmanovú, 
trvalým pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude  uzatvorená  v  
zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta 
Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1376/2013 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt  na adrese Ul. gen. Klapku 12/21 v  Komárne pre Nikoletu 
Mészárosovú , trvalým pobytom  945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu  bude 
uzatvorená  v  zmysle § 9 ods.  3 a  4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok, 

B/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1377/2013 
uznesenie 

k zmene rozpo čtu Základnej školy J.Á. Komenského Komárno na rok 2 013

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Základnej školy J.Á. 
Komenského Komárno na rok 2013, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
zníženie na strane bežných výdavkov a zvýšenie na strane kapitálových výdavkov o finančné 
prostriedky v celkovej výške 1.840,- eur, 

B/ ukladá 
riadite ľke Základnej školy J.Á. Komenského Komárno 

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Základnej 
školy J.Á. Komenského Komárno na rok 2013, 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1378/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím 
jazykom ma ďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Ma gyar Tanítási Nyelv ő

Alapiskola Komárom za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za 
III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 504.158 eur 
výdavky celkom : 438.510 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 za III. štvrťrok 2013
nasledovne: 

príjmy celkom : 57.593 eur 
výdavky celkom : 45.066 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1379/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 
Komenského ul. 3 za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 511.097 eur 
výdavky celkom : 435.235 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole J.Á. 
Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 58.718 eur 
výdavky celkom : 42.240 eur 

záväzky vo výške  :      3 192,16 eur 
pohľadávky vo výške :    0,00 eur 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1380/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím jazykom ma ďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magy ar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola 
Komárom za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

  
príjmy celkom : 462.519 eur 
výdavky celkom : 402.945 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za III. štvrťrok 2013
nasledovne: 

príjmy celkom : 66.651 eur 
výdavky celkom : 57.576 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1381/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Ul. pohrani čná 9, Komárno  
za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za III. 
štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 201.866 eur 
výdavky celkom : 190.006 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej školy, Ul. 
pohraničná 9, Komárno za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 27.663 eur 
výdavky celkom : 24.615 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1382/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyu čovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelv ő Alapiskola 

Komárom za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, 
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom za III. 
štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 574.729 eur 
výdavky celkom : 513.393 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole 
s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, Komárno za III. štvrťrok 2013
nasledovne: 

príjmy celkom : 67.897 eur 
výdavky celkom : 54.071 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1383/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy,  Rozmarínová ul. 1, Komárno  
za III. štvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za III. 
štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 431.437 eur 
výdavky celkom : 366.153 eur 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, 
Rozmarínová ul. 1, Komárno za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 53.315 eur 
výdavky celkom : 35.224 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1384/2013 
uznesenie 

k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umelec kej školy, Letná ul. 12, Komárno – 
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za III. š tvr ťrok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie 

výsledok rozpočtového hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno –  
Mővészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za III. štvrťrok 2013 nasledovne: 

príjmy celkom : 399.091 eur 
výdavky celkom : 327.162 eur 

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

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1385/2013 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpo čtu základných škôl v zria ďovate ľskej  
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie  

zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2013 na prenesené kompetencie, 
zníženie o sumu 41.589,- eur na základe normatívne určeného objemu finančných 
prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2013 vrátane garantovaného minima, rozpísané 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 25.10.2013, 

B/ schva ľuje 

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013 
o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu nasledovne:

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási 
Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 9 849,- eur, 

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Komenského ul. 
3, Komárno vo výške 5 186,- eur, 

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom vo výške 6 052,- eur, 

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Ul. pohraničná 
č.9, Komárno vo výške 8 096,- eur, 

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvő
Alapiskola Komárom vo výške 17 899,- eur, 

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu, Rozmarínová ul. 
1, Komárno vo výške 4 879,- eur, 

C/ schva ľuje 

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, zníženie bežných 
výdavkov programu 5 – Šport, kultúra, média pamiatky, podprogramu 5.1 – Odbor 
školstva a kultúry o finančné prostriedky vo výške 3.900,- eur, 

2. zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná č. 9, Komárno v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013, zvýšenie bežných výdavkov o finančné 
prostriedky vo výške 3.900,- eur, 
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D/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno a 
ukladá  
riadite ľom (-kám) základných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/, B/ a C/ tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2013 a do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2013, 

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

Termín: do 31.12.2013 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1386/2013 
uznesenie

k žiadosti Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno   
o nájom nebytového priestoru 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že   

zámer prenájmu nebytového priestoru s podlahovou plochou 230,52 m2 v budove 
Centra voľného času Komárno, so súp.č. 2954 na parcele registra „C“  č. 2454/66, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom, IČO: 
34041923, na dobu určitú, do 30. júna 2014, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne č. 1343/2013 zo 
dňa 26. septembra 2013 a 3. októbra 2013 a zverejnený  dňa 22.10.2013 na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, kto ré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zák ona NR SR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

B/ schva ľuje 

1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že sa 
jedná o nutnosť zabezpečovania vyučovacieho procesu,    

- prenájom nebytového priestoru  s podlahovou plochou 230,52 m2 v budove 
Centra Voľného času Komárno, so súp.č. 2954 na parcele registra „C“  č. 2454/66, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Špeciálnu základnú školu 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským – Speciális Alapiskola, Košická 8, 
Komárno – Komárom , IČO: 34041923, na dobu určitú, do 30. júna 2014, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

2. nájomné vo výške  52,369 eur/m 2/rok, celkom 12 072,- eur/rok  za nasledovnej 
podmienky : 

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

C/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno  

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

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1387/2013 
uznesenie 

k návrhu na zmenu uznesenia 
č. 1262/2013 z 32. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne  

konaného d ňa 26. septembra 2013
  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

mení  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1262/2013 zo dňa 26. septembra 2013 
nasledovne: 

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   schva ľuje 

1. investičné zámery: 
- výmenu výplní otvorov časti budovy Základnej školy J.Á. Komenského Komárno, 

Komenského ul. 3 Komárno, 
- výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu strechy časti budovy Základnej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai 
Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom, 

- výmenu výplní otvorov časti budovy Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, 
Komárno, 

2. čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno 
na rok 2013 vo výške 175 060 eur z kapitálových výdavkov položka 700, oddiel 09.1. 
– Správa školských objektov nasledovne: 
- 68 630 eur na výmenu výplní otvorov časti budovy Základnej školy J.Á. 

Komenského Komárno, Komenského ul. 3 Komárno, 
- 68 630 57 630 eur na výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu strechy časti 

budovy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom, 

- 37 800 eur na výmenu výplní otvorov časti budovy Materskej školy - Óvoda Ul. 
mieru 16, Komárno, 

3. presun finančných prostriedkov v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
rok 2013 vo výške 11 000 eur z kapitálových výdavkov položka 700, oddiel 09.1. – 
Správa školských objektov na bežné výdavky program č. 6.2 – Školy prenesená 
kompetencia, 

4. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013, zníženie na strane 
bežných výdavkov program č. 6.2 – Školy prenesená kompetencia, o finančné 
prostriedky vo výške 11 000 eur, 

5. zmenu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 
39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 
2013, zvýšenie na strane bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 11 000 
eur na opravu strechy časti budovy, 
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B/  žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2013, 

2. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/5 tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai 
Magyar tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom na rok 2013, 

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

Termín: do 31.12.2013“ 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1388/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

zámer predaja  pozemkov, parcely reg. „C“ č. 7331/9 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 7331/3 
o výmere 3536 m2, zast. plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 – 
306/2011 z parcely reg. „C“ č. 7331/3 o výmere 7201 m2, zastavaná plocha, a z parcely 
reg. „C“ č. 7331/1 o výmere 4255 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, pre Andreja Eöllısa, trvalým  pobytom 945 01 Komárno, s vecným bremenom 
v rozsahu vyznačenom geometrickom pláne na zabezpečenie práva vstupu, prechodu 
a prejazdu peši a motorovými vozidlami cez parcely reg. „C“ č. 7331/1 a 7331/2 v 
prospech vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 7331/3, a stavieb so súp. č. 667 na parc. 
reg. „C“ č. 7331/4,5,8 v k.ú. Komárno, bol schválený uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne číslo 1272/2013 zo d ňa 26. septembra 2013 a 3. októbra 
2013 a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na interneto vej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

B/ schva ľuje 
  

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

- predaj pozemkov, parcely reg. „C“ č. 7331/9 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, 
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 7331/3 
o výmere 3536 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 
35974672 – 306/2011 z parcely reg. „C“ č. 7331/3 o výmere 7201 m2, zastavaná 
plocha, a z parcely reg. „C“ č. 7331/1 o výmere 4255 m2, zastavaná plocha, 
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom v rozsahu 
vyznačenom geometrickom pláne na zabezpečenie práva vstupu, prechodu 
a prejazdu peši a motorovými vozidlami cez parcely reg. „C“ č. 7331/1 a 7331/2 v 
prospech vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 7331/3, a stavieb so súp. č. 667 na 
parc. reg. „C“ č. 7331/4,5,8 v k.ú. Komárno, 

pre Andreja Eöll ısa, trvalým  pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, z dôvodu, že na pozemku parc. registra „C“ č. 7331/4 sa 
nachádza stavba so súp.č. 667 (garáže a dielne), na pozemku parc. registra „C“   
č. 7331/8 sa nachádza umývacia rampa so súp.č. 667 a na pozemku parc. reg. „C“ 
č. 7331/5 sa nachádza trafostanica a garáže so súp.č. 667  vo vlastníctve 
žiadateľa, Andreja Eöllısa, pozemok parc. reg. „C“ č. 7331/9 o výmere 8 m2, 
zastavaná plocha a novovytvorená parcela registra „C“ č. 7331/3 je priľahlý 
pozemok, ktorý pozemok nemôže byť využívaný na iný účel resp. využívaný iným 
záujemcom, 
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2.   kúpnu cenu pod ľa BDÚ vo výške 38,50 eur/m 2,  celkom 136 444,- eur 

za nasledovných podmienok : 

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

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1389/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 

   zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/124 o výmere 81 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráž pre Igora Štuchala a manželku PhDr. Oľgu Štuchalovú, obaja trvalým bytom 945 
04 Komárno – Nová Stráž bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva 
v Komárne číslo 1282/2013 zo d ňa 26. septembra 2013 a 3. októbra 2013 
a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na interneto vej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,

B/ schva ľuje 

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

- predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/124 o výmere 81 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráž, 
pre Igora Štuchala a  manželku PhDr. O ľgu Štuchalovú , obaja trvalým bytom 945 
04 Komárno – Nová Stráž,  ako prípad hodný osobitného zrete ľa, z dôvodu, že sa 
pozemok nachádza za nehnuteľnosťou v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m 2,  
celkom  1.425,60 eur, 

   za nasledovných  podmienok : 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1390/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 

zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/125 o výmere 81 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráž pre Mgr. Miklósa Csintalana a manželku Mgr. Zsuzsannu Csintalan, obaja trvalým 
bytom 945 04 Komárno – Nová Stráž bol schválený uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Komárne číslo 1283/2013 zo d ňa 26. septembra 2013 a 3. októbra 
2013 a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na interneto vej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,

B/ schva ľuje 

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

- predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/125 o výmere 81 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráž,  
pre Mgr. Miklósa Csintalana a  manželku Mgr. Zsuzsannu Csintalan , obaja 
trvalým bytom 945 04 Komárno – Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že sa pozemok nachádza za nehnuteľnosťou v ich vlastníctve 
a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj 
iným osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m 2,  
celkom  1.425,60 eur, 

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

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1391/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

   zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/126 o výmere 81 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráž pre Petra Nagya, trvalým bytom 945 04 Komárno – Nová Stráž bol schválený 
uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 1284/2013 zo d ňa 26. 
septembra 2013 a 3. októbra 2013 a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zvere jnenie trvá aj v čase zasadnutia 
MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,

B/ schva ľuje 

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

- predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/126 o výmere 81 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráž, 
pre Petra Nagya , trvalým bytom 945 04 Komárno – Nová Stráž,  ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, z dôvodu, že sa pozemok nachádza za nehnuteľnosťou v jeho 
vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie 
alebo predaj iným osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m 2, 
celkom  1.425,60 eur, 

   za nasledovných  podmienok : 

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci. 

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1392/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 

   zámer predaja pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/127 o výmere 81 
m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová 
Stráž pre Miroslava Lopatu a manželku Mgr. Kristínu Lopatovú, obaja trvalým bytom 945 
01 Komárno bol schválený uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 
1285/2013 zo dňa 26. septembra 2013 a 3. októbra 2013 a zverejnený  dňa 16. 
októbra 2013 na úradnej tabuli a na internetovej st ránke mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona NR SR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred pisov,

B/ schva ľuje 

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

    
- predaj pozemku novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1703/127 o výmere 81 m2,

ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-32/2013 z parcely 
registra „C“ č. 1703/1 o výmere 1311 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. 
Nová Stráž, 

pre Miroslava Lopatu a  manželku Mgr. Kristínu Lopatovú , obaja trvalým bytom 
945 01 Komárno,  ako prípad hodný osobitného zrete ľa, z dôvodu, že sa 
pozemok nachádza za nehnuteľnosťou v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m 2,  
celkom  1.425,60 eur, 

   za nasledovných  podmienok : 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1393/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

A/ konštatuje, že 

zámer predaja pozemku diel č. 1 parcely registra „C“ č. 3671/1 o výmere 228 m², 
zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a o predaj pozemku 
novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3685/2 o výmere 161 m², zastavaná plocha, ktorá 
v zmysle geometrického plánu č. 33779571-50/2012 je vytvorená z parcely registra „E“ 
č. 2710/2 o výmere 134 m², trvalý trávny porast, označený ako diel č. 2, a z parcely 
registra „E“ č. 2713/120 o výmere 27 m2, ostatná plocha, označený ako diel č. 3,  ktoré 
sú vedené na LV 11737 v k.ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami 
sa nachádzajú inžinierske siete pre Vojtecha Fehérváriho a manželku Tatianu 
Fehérváriovú, obaja trvalým bytom 945 01 Komárno bol schválený uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 1286/2013 zo d ňa 26. septembra 2013 
a 3. októbra 2013 a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, 
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 

B/ schva ľuje 

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

- predaj pozemku  diel č. 1 parcely registra „C“ č. 3671/1 o výmere 228 m², zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno a predaj pozemku novovytvorenej 
parcely registra „C“ č. 3685/2 o výmere 161 m², zastavaná plocha, ktorá v zmysle 
geometrického plánu č. 33779571-50/2012 je vytvorená z parcely registra „E“ č. 
2710/2 o výmere 134 m², trvalý trávny porast, označený ako diel    č. 2, a z parcely 
registra „E“ č. 2713/120 o výmere 27 m2, ostatná plocha, označený ako diel č. 3,  
ktoré sú vedené na LV 11737 v k.ú. Komárno,  s vecným bremenom, nakoľko pod 
pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, 

pre Vojtecha Fehérváriho a  manželku Tatianu Fehérváriovú , obaja trvalým bytom 
945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, z dôvodu, že sa pozemok 
nachádza v susedstve v ich vlastníctve, je v súčasnosti nevyužívaný, v zanedbanom 
stave a z dôvodu jeho dispozície nie je predpoklad, že by mohol byť samostatne 
využívaný iným záujemcom, 

  

2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ vo výške 37,80 eur/m2, celkom 14.704,20 eur, 

   za nasledovných  podmienok : 

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

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci. 
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C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

      Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1394/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

zámer predaja pozemku parcely registra „C“ č. 6740 o výmere 80 m2, záhrada, 
vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre ALERGO H2B s.r.o., IČO : 46414436, so 
sídlom Kováčska ul. 12, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 30185/N bol schválený uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 1288/2013 zo d ňa 26. septembra 2013 
a 3. októbra 2013 a zverejnený d ňa 16. októbra 2013 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, 
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 

B/ schva ľuje 

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

- predaj pozemku parcely registra „C“ č. 6740 o výmere 80 m2, záhrada, vedeného 
na LV 6434 v k.ú. Komárno,  

pre ALERGO H2B s.r.o.,  IČO : 46414436, so sídlom Kováčska ul. 12, 945 01 
Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo : 30185/N, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, nakoľko 
pozemok je oplotený k domu so súp.č. 2203 nachádzajúceho sa na parc. registra „C“ 
č. 6741 a k pozemku parc. registra 6742 vo vlastníctve spoločnosti,  

  
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ vo výške 37,80 eur/m2, celkom 3.024,-  eur, 

   za nasledovných  podmienok : 

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

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

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

          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1395/2013 
uznesenie 

 k žiadosti o prenájom pozemkov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 
1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zámer prenájmu  pozemkov:  

- parcela registra „C“ č. 1614/4 o výmere 58 929 m2, vodné plochy a parcela registra 
„C“ č. 1614/8 o výmere 29 973 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 934 v k.ú. 
Nová Stráž, uvedené pozemky sú súčasťou lokality Natura 2000 SKUEV0099 
Pavelské slanisko, 

-  parcela registra „E“ č. 3752/2 o výmere 83294 m², trvalý trávny porast a parcela 
registra „E“ č. 3754/2 o výmere 33373 m², vodná plocha, vedených na LV č. 11737 
v k.ú. Komárno, uvedené pozemky sú súčasťou územia európskeho významu 
SKUEV0010 Komárňanské  slanisko, 

- parcela registra „C“ č. 12620/1 o výmere 74 331 m2, trvalý trávny porast a  parcela 
registra „C“ č. 12620/3 o výmere 257 308 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, uvedené pozemky sú súčasťou Národnej prírodnej 
rezervácie Apálsky ostrov, 

pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie , IČO 31 771 815, so sídlom 
Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, na dobu neurčitú najmenej však na 5 rokov,                
so  6 mesačnou výpovednou lehotou po uplynutí minimálnej doby nájmu, ako prípad 
hodný osobitného zrete ľa z dôvodu, že ochranárske zduženie ako jedno 
z najznámejších na Slovensku zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené chránené 
územia a tým by prevzalo povinnosti vlastníka nehnuteľností vyplývajúcich zo zákonov 
týkajúcich sa chránených území, 

2. nájomné je vo výške  1,-eur/rok, 

za nasledovných podmienok: 

- nájomca sa zaviaže, že  plánované  investície do predmetu nájmu  uskutoční  v  
súlade s  podmienkami  stanovenými Mestským úradom Komárno,  

- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,  
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené chránené 

územia, prevezme na seba povinnosti vyplývajúce zo zákonov pojednávajúcich 
o chránených územiach a vykoná navrhované manažmentové opatrenia ŠOP SR 
pre predmetné územia počas celej doby trvania nájomného vzťahu, 

- nájomca sa zaviaže, že nebude obmedzovať výkon práva poľovníctva a rybárstva 
ani vstup  ľudí na predmetné územia, 

- mesto zverejní svoj  zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa   
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa,  
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B/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1396/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj resp. prenájom pozemkov 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

neschva ľuje 

predaj ani nájom pozemku, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 10228/6  o výmere 346 m2, 
záhrada, vytvorenej geometrickým plánom č. 44269285-6/2013 z parcely registra “C“ č. 10228/1 
o výmere 2926 m2, záhrada, a novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10221/2 o výmere 357 m2, 
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 44269285-6/2013 z parcely registra “C“ č. 
10221 o výmere 28222 m2, ostatná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Júliusa 
Dobosiho a manž. Martu Dobosiovú, obaja trvalým pobytom 946 52 Imeľ, z dôvodu, že 
predajom resp. prenájmom by bola narušená celistvosť nehnuteľností vo vlastníctve mesta. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1397/2013 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/   schva ľuje 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona NR SR 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 
v prospech tretej osoby na častiach pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, ako parcela registra „C“ č.  417 o výmere 2424 m 2, zastavaná plocha 
v rozsahu vyzna čenom v geometrickom pláne č. 44269285 – 116/2013, 
(NTL plynová prípojka DN – 25 v d ĺžke 3,12 m k novostavbe na pozemku parc. 
reg. „C“ č. 531) s povinným Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 
1, 945 01 Komárno, v prospech oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, 
a.s., IČO: 35910739, sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka číslo 
3481/B, a investorom preložky VAMITE s.r.o., IČO  46040412, so sídlom 023 13 
Čierne 1192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, 
Vložka číslo 54200/L, 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 112,32 eur,
- právo uloženia inžinierskych sietí, strpieť prechod a prejazd zamestnancov 

a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení,  

- 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 investor 
preložky, 

B/     žiada primátora  

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1398/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemkov   

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja  nehnuteľností, vedených na LV 6434 v    k. ú. 
Komárno formou obchodnej verejnej súťaže,  

- pozemkov, parcela registra „C“ č. 2011/1 o výmere 378 m2, zastavaná plocha, 
parcela regista „C“ č. 2011/2 o výmere 225 m2, zastavaná plocha a parcela 
registra „C“ č. 2011/3 o výmere 58 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 
v k.ú. Komárnov, s vecným bremenom nakoľko sa pod pozemkami nachádzajú 
inžinierske siete,  s vyvolávacou cenou pod ľa BDÚ 74,40 eur/m 2, celkom  49.178,- 
eur ,  ktorá je zároveň najnižším podaním,  

B/ schva ľuje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnuteľností, 
vedených na LV 6434 v k. ú. Komárno: 

- pozemkov, parcela registra „C“ č. 2011/1 o výmere 378 m2, zastavaná plocha, 
parcela regista „C“ č. 2011/2 o výmere 225 m2, zastavaná plocha a parcela registra 
„C“ č. 2011/3 o výmere 58 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárnov, s vecným bremenom nakoľko sa pod pozemkami nachádzajú inžinierske 
siete,  s vyvolávacou cenou pod ľa BDÚ 74,40 eur/m 2, celkom  49.178,- eur ,  ktorá je 
zároveň najnižším podaním,  

C/ schva ľuje 

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

 Ing. László Gyırfy, predseda 
PaedDr. Štefan Bende, člen 

 JUDr. Štefan Bende, člen 
 Adriana Gerencsériová, člen 
 Beáta Kmeťová, člen 
            
D/  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, 

  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  
MUDr. Anton Mareka, primátora mesta 

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

   F/ žiada  
MUDr. Anton Mareka, primátora mesta 

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 kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1399/2013 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nehnute ľnosti 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schva ľuje 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

- zámer prenájmu nehnuteľností – stavby „základná škola“ so súp.č. 33 na parc. registra 
„C“ č. 11443,  pozemku parc. registra „C“ č. 11443 o výmere 1011 m2, zastavaná plocha 
a pozemku parcely registra „C“ č. 11444 o výmere 1035 m2, záhrada, vedených na LV 
6434 v k.ú. Komárno na dobu neurčitú najmenej však na 5 rokov, s  3 mesačnou 
výpovednou lehotou po uplynutí minimálnej doby nájmu, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, pre Rodinné centrum Slunce n.o., IČO : 45 735 484, sídlom 
Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno - Kava, zapísané rozhodnutím VVS/NO-
9/2011, s odôvodnením, že vyššie uvedené, dlhodobo nepredajné nehnuteľnosti 
nájomca zrekonštruuje na vlastné náklady a bude ju využívať v rámci sociálnej 
starostlivosti pre občanov mesta  ako sklad humanitárnej pomoci, denný stacionár 
a materské centrum, zabezpečí priestor pre mládež a deti za účelom mimoškolského 
vzdelávania a poradňu pre zdravý rozvoj, 

2. nájomné vo výške 1,- eur/rok,

  za nasledovných podmienok : 

- opravu a rekonštrukciu nehnuteľnosti zabezpečí nájomca na vlastné náklady, 
- režijné náklady na prevádzku budovy znáša nájomca, 
- nájomca berie na vedomie, že je povinný povoliť vstup pre správcu 

a prevádzkovateľa sirény, 
- mesto zverejní svoj  zámer prenajať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami podľa   

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

B/        žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie MZ. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1400/2013 
uznesenie 

k žiadosti o  predaj pozemkov   

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  

bola podaná žiadosť Ondreja Šebena – ŠEKO SHOP, so sídlom Jókaiho ul.9, 945 01 
Komárno, IČO 30 378 478 a spoločnosti COM-KLIMA, s.r.o., so sídlom Ul. Á. Jedlika 
4554, 945 01 Komárno, IČO: 35 936 495, na predaj pozemku, novovytvorenej parcely 
registra „C“  č. 145/22 o výmere 65 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom 
č. 33938458 - 89/2013  z parcely regista „C“ č. 145/4 o výmere 1424 m2, ostatná plocha 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, do podielového spoluvlastníctva v pomere ½, za 
účelom vyhotovenia pešej komunikácie a výstavby okrasnej zelene, 

B/      schva ľuje 

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

                 - zámer priameho predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“  č. 145/22 
o výmere 65 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458 -  
89/2013 z parcely regista „C“ č. 145/4 o výmere 1424 m2, ostatná plocha vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom nakoľko pod pozemkami sa 
nachádzajú inžinierske siete, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej znaleckým posudkom,  

              2. kúpnu cenu pozemku minimálne celkom vo výške 6.100, - eur 

za nasledovnej  podmienky : 

- mesto zverejní svoj zámer predať pozemky v súlade s § 9a ods.5 zákona NR SR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

C/ žiada  
MUDr. Antona Mareka,  primátora mesta 

1.  zabezpečiť  zverejnenie zámeru  v  zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 
          Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia 

2.  vyhodnotenie cenových ponúk predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva  na 
rozhodnutie vo veci predaja, 

              Termín: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva  

3. zabezpečiť zaslanie oznámenia o uznesení mestského zastupiteľstva vo veci predaja 
všetkým záujemcom.    

          Termín: 30 dní od schválenia  uznesenia vo veci predaja 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1401/2013 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
  
A/ konštatuje, že 
  

žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľností parcely registra  „C“ č. 128/7,128/30 a 129/12 
a garáže so súp.č. 817 na parc. registra „C“ č. 129/12 v k.ú. Nová Stráž a pozemky parc. 
registra „C“    č. 128/28 o výmere 26 m² a parc. registra „C“ č. 128/29 o výmere 98 m2

v k.ú. Nová Stráž, ktoré sú predmetom kúpy sú oplotené k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov a preto nie je predpoklad, aby bol využiteľný samostatne 
a predaný pre iného záujemcu,    

         
B/ schva ľuje 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou) predaj pozemku parcely registra „C“ č. 128/28 o výmere 26 
m2, zastavaná plocha a parcely registra „C“ č. 128/29 o výmere 98 m², 
zastavaná plocha, ktoré sú vedené na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, pre Máriu 
Kériovú, trvalým bytom 945 04 Nová Stráž v podiele ½ k celku a pre Jána Nagya, 
trvalým bytom 946 12 Zlatná na Ostrove v podiele ½ k celku, 

2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny pod ľa platnej BDÚ, za 14,- eur/m 2, celkom   
1.736,- eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad  o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane pri ľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím t vorí 
neoddelite ľný celok so stavbou “, za nasledovných podmienok: 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je  30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej 
zmluvy,  

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

C/ žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1402/2013 
uznesenie 

 k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Kom árno číslo 11/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno číslo 11/2013 boli prerokované a spracované 
v súlade s  § 22 až § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie, 

2. Záväzná časť Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno číslo 11/2013 je 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno  číslo 8/2013,  ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno, 

B/ schva ľuje 

Územný plán mesta Komárno v znení Zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Komárno číslo 11/2013. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1403/2013 
uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  v Komárne 

berie na vedomie 

informáciu o realizovaných a zrušených verejných obstarávaniach Mestom Komárno do 
30.10.2013 

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.  
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 60: 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 18 
ZA : 9 
PROTI : 0 
ZDRŽALO SA : 9 
NEHLASOVALO : 0 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1404/2013 
uznesenie 

k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sú ťaž o výsledku obchodnej 
verejnej sú ťaže, vyhlásenej na predaj nehnute ľnosti uznesením Mestského 

zastupite ľstva v Komárne číslo 1345/2013 zo d ňa 03. októbra 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž zo dňa 30. októbra 2013 o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Komárne č. 1345/2013 zo dňa 03. októbra 2013 na predaj nehnuteľného majetku: 

1. 2 – izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na 
parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506 
m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 
8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 14 
400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

2. 3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so 
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 9 700,- eur, ktorá 
je zároveň najnižším podaním, 

3. 3 – izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť Ďulov Dvor so 
súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 600,- eur, ktorá 
je zároveň najnižším podaním, 

4. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným číslom 
1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5769 o 
výmere 1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, 
vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia 
vo výške 20 700,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

5. 1 – izbový byt na IV. poschodí na Družstevnej ul. 17/41 v Komárne so súpisným 
číslom 280 na parcele registra „C“ č. 5225, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5225 o 
výmere 649 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, 
vedený na LV č. 7563 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia 
vo výške 10 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

B/ schva ľuje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1345/2013 zo dňa 
03. októbra 2013 a s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže a s výsledkom vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže zo dňa 30. októbra 2013, predaj majetku nasledovne: 
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1. 2 – izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na 
parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506 
m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 
8880 v k.ú. Komárno, pre Daniela Sýkoru, trvalý pobyt 945 01 Komárno a manželku 
Vieru Sýkorovú, trvalý pobyt 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 14 400,- eur, ktorá bola 
najvyšším podaním, 

2. 1 – izbový byt na IV. poschodí na Družstevnej ul. 17/41 v Komárne so súpisným 
číslom 280 na parcele registra „C“ č. 5225, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. Registra „C“ č. 5225 o 
výmere 649 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, 
vedený na LV č. 7563 v k.ú. Komárno, pre Daniela Sýkoru, trvalý pobyt 945 01 Komárno 
a manželku Vieru Sýkorovú, trvalý pobyt 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 10 200,- eur, 
ktorá bola najvyšším podaním, 

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

C/ žiada 
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí uznesenia 
mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže, 

        Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

2. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny víťazovi obchodnej verejnej 
súťaže podľa bodu B/ tohto uznesenia, 

        Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

D/ schva ľuje 

odmenu členom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, v zmysle Organizačného 
poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž, prítomným na zasadnutí komisie dňa 
30. októbra 2013: 

JUDr. Štefan Bende, predseda komisie 20,- eur, 
Ing. Konštantín Glič, člen komisie 20,- eur, 
Mihály Mácza, člen komisie 20,- eur, 
Ing. Katarína Bednáriková, člen komisie 20,- eur, 
Bc. Silvia Salamonová, člen komisie 20,- eur. 

                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
  

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 
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1405/2013 
uznesenie 

na umiestnenie informa čnej prevádzkovej zna čky 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

potrebu umiestnenia informačnej prevádzkovej značky IP 4 „Slepá pozemná 
komunikácia“ na miesto tesne za križovatkou Malodunajské nábrežie a Malodunajská 
cesta smerom od ulice Prvá priečna pred platanový strom pri rodinnom dome 
Malodunajské nábrežie č. 4, 

B/ súhlasí 

s umiestnením informačnej prevádzkovej značky IP 4 „Slepá pozemná komunikácia“ 
v zmysle bodu A, 

C/ schva ľuje 

umiestnenie informačnej prevádzkovej značky IP 4 „Slepá pozemná komunikácia“ 
v zmysle bodu A, 

D/ žiada 
 MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno, 

zabezpečiť umiestnenie informačnej prevádzkovej značky IP 4 „Slepá pozemná 
komunikácia“ v zmysle bodu A. 

Termín: ihneď. 

MUDr. Anton Marek 
    primátor mesta 


