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621/2016 
uznesenie 

k návrhu na zmenu Programového rozpo�tu na rok 2016 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

zmenu Programového rozpo�tu na rok 2016, presun rozpo�tovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu, pri�om sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, nasledovne: 

-  zníženie bežných výdavkov, program 5. Šport, kultúra, média, pamiatky,                              
podprogram 5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vz�ahy o sumu 10.000,- 
eur, 

-   zvýšenie bežných výdavkov, podprogram 5.8 položka 642  - Fond pre rozvoj 
turizmu v zmysle VZN 11/2015 o priznaní finan�nej dotácie z rozpo�tu mesta 
Komárno na ú�ely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt s cie�om podpory a rozvoja cestovného 
ruchu na území mesta Komárno vo výške 10.000,- eur;

                   
B/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno

premietnu� zmenu rozpo�tu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do 
Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2016. 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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622/2016 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie Prevádzkového poriadku pohrebiska mestských cintorínov 
v mestských �astiach Nová Stráž, Kava, �erhát a Hadovce zo d�a 18.12.2008 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

ruší 

Prevádzkový poriadok pohrebiska mestských cintorínov v mestských �astiach Nová 
Stráž, Kava, �erhát a Hadovce zo d�a 18.12.2008 d�om 30.4.2016. 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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623/2016 
uznesenie 

k správe o obnove miestnych komunikácií v meste Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/        berie na vedomie 
             

dôvodovú správu o možnosti obnovy miestnych komunikácií a chodníkov 
v meste Komárno,  

B/ schva�uje 

1. zámer Mesta Komárno vykona� komplexnú opravu vytypovaných 
komunikácií a chodníkov v poradí dôležitosti:  

      Ul. Eötvösova 
      Dunajské nábrežie 
      Ul. Mesa�ná 
      Ul. Jókaiho 

Ul. Budovate�ská 
      Ul. Komáromi  Kacza 
      Ul. Biskupa Királya 
      Nám. M.R. Štefánika 
      Pohrani�ná ul.  
      Gútsky rad 
      Ul. Lehárova 

                  Ul. Jazmínová, – N. Stráž 
Ul. Narcisová, – N. Stráž 
Ul. Jarabinová, – N. Stráž 
Ul. V�elárska, – N. Stráž 
Ul. Smre�inová – N. Stráž 

      Ul. Slobody 
       
2. v súlade s predloženou možnos�ou finan�ného zabezpe�enia 

s nasledovnými základnými podmienkami :  

-  prefinancovanie nákladov realizácie zabezpe�í realizátor formou 
dodávate�kého úveru, 

-     opravené komunikácie  mesta sú  na�alej v majetku mesta, 
-     po prebratí prác mestom,  realizátor vystaví kone�nú faktúru, ktorá bude      

postúpená banke s licenciou v Slovenskej republike,
-    splácanie na 10 rokov a krytia  do celkovej výšky max 2.250.000,- eur                          

s DPH,  
-     realizátor poskytne zmluvne záruku na prevedené práce  min 10 rokov, 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1. s cie�om pod�a možnosti predís� poškodzovaniu vytypovaných komunikácií 
a chodníkov po ich oprave, a zosúladením termínu vykonania prác písomne 
vyzva� všetky organizácie, ktoré môžu v budúcnosti v rámci opráv plánova�
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na vytypovaných komunikáciách práce s porušením povrchu o záväzné 
vyjadrenie, v ktorom �asovom období plánujú vykona� spomínané práce, 

 2. pripravi� všetky podklady v súlade so schváleným zámerom obnovy 
miestnych komunikácií za ú�elom zabezpe�enia transparentného verejného 
obstarávania. Pred vyhlásením verejného obstarávania predloži� na 
rokovanie MZ informatívnu správu, 

3.   postupova� v zmysle bodov B/1 a B/2 , C/1 a C/2  tohto uznesenia.   

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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624/2016 
uznesenie 

k Správe o zmenách a spresnení materiálu PHSR mesta Komárno 2015-2022 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/         schva�uje 
  
 zmeny a spresnenie materiálu PHSR mesta Komárno 2015-2022, 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� zverejnenie upraveného PHSR na internetovej stránke mesta.  

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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625/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe o výsledkoch mestskej polície za rok 2015 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch Mestskej polície za rok 2015. 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 
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626/2016 
uznesenie 

k návrhu na zmenu rozpo�tu škôl a školských zariadení  
v zria�ovate�skej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie  

zmenu Programového rozpo�tu mesta Komárno na rok 2016 na prenesené 
kompetencie, zníženie Programu 6.2 – Školy, prenesená kompetencia – 
normatív o sumu 267.478,- eur na základe normatívne ur�eného objemu 
finan�ných prostriedkov pre zria�ovate�ov na rok 2016 vrátane garantovaného 
minima, rozpísané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky zo d�a 27.01.2016 a na základe Rozpo�tového opatrenia �. 11/2016 
od Okresného úradu Nitra, Odbor školstva, zo d�a 28.1.2016, 

B/ schva�uje 

zmenu rozpo�tu základných škôl v zria�ovate�skej pôsobnosti Mesta Komárno 
na rok 2016 o normatívne finan�né prostriedky na prenesenú kompetenciu 
nasledovne: 

- Základná škola s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom: 
- zníženie vo výške 63.759,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 663.731,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 561.915,- eur), 

- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno: 
- zvýšenie vo výške 19.553,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 737.199,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 624.113,- eur), 

- Základná škola s vyu�ovacím jazykom ma�arským Móra Jókaiho, Ul. mieru 
2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom: 
- zníženie vo výške 39.747,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 647.318,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 548.020,- eur), 

- Základná škola, Ul. pohrani�ná �.9, Komárno:  
- zníženie vo výške 43.619,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 275.908,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 233.584,- eur), 

- Základná škola s vyu�ovacím jazykom ma�arským, Ul. práce 24, Komárno 
–  Munka Utcai Magyar tanítási Nyelv� Alapiskola Komárom: 
- zníženie vo výške 55.806,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 724.694,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 613.526,- eur), 

- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno: 
- zníženie vo výške 84.100,- eur (celkový objem normatívnych finan�ných 

prostriedkov na rok 2016 vo výške 576.390,- eur, z toho osobné náklady 
vo výške 487.972,- eur), 
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C/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
a ukladá  
riadite�om základných škôl v zria�ovate�skej pôsobnosti Mesta Komárno 

1. premietnu� zmeny v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpo�tu mesta Komárno na rok 2016 a do rozpo�tu základných škôl 
v zria�ovate�skej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016, 

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 



UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE
KONANÉHO D�A 17. MARCA 2016 - POKRA�OVANIE 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 23. MARCA 2016 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 24.03.2016.9

627/2016 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 
2016 pre 

Podunajské múzeum v Komárne

B/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

pripravi� odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

Termín:  26. apríla 2016 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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628/2016 
uznesenie 

k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 
2016 pre 

MUDr. Pála Violu

B/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

pripravi� odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupite�stva 
v Komárne.  

Termín:  26. apríla 2016 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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629/2016 
uznesenie 

k návrhu na udelenie �estného ob�ianstva Mesta Komárna 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/     schva�uje  

udelenie �estného ob�ianstva Mesta Komárna v zmysle § 39 Štatútu Mesta 
Komárno dvojnásobnému olympijskému ví�azovi vo vodnom póle Istvánovi 
Gergelyovi, ktorý sa významným spôsobom podie�al na šírenie dobrého mena 
Mesta Komárno vo svete,  

B/   žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

pripravi� listinu o udelení �estného ob�ianstva Mesta Komárna a symbolického 
k�ú�a mesta na odovzdanie �estnému ob�anovi na slávnostnom zasadnutí 
mestského zastupite�stva. 

 Termín:  26. apríla 2016 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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630/2016 
uznesenie 

k zmene Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2016 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/        berie na vedomie 
             

dohodu �. 15/2016/§ 54-ŠnZ o poskytnutí finan�ného príspevku na podporu 
vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných 
zamestnávate�ov pod�a § 54 ods. 1 písm. a) zákona �. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu,  

B/ schva�uje 

1. spoluú�as� Mesta Komárno v celkovej výške 8.701,- eur, t.j. 5 % nákladov 
na mzdy, odvody vo výške 2.464,- eur a tiež 6.237,- eur, t.j. 100 % na 
stravné lístky 10 zamestnancom na 9 mesiacov, zaradených ako pomocní 
pracovníci,  

2. zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2016, povolené 
prekro�enie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

-  zvýšenie bežných príjmov, položka 312 001 – dotácia na podporu 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, v zmysle zmluvy 
o poskytnutí príspevku o sumu 47.396,- eur, 

-   presun rozpo�tových prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu, pri�om 
sa nemenia celkové príjmy a výdavky nasledovne: 

a) zníženie kapitálových výdavkov, položka 700 Projekty - 
spoluú�as�  o sumu 8.701,- eur, 

              b)   zvýšenie bežných výdavkov o sumu 8.701,- eur, 

- zvýšenie bežných výdavkov na Projekt „Šanca na zamestnanie“, oddiel 
06.2.0, program 3.3.1, položka 600 bežné výdavky projektu o celkovú 
sumu  o sumu 56.097,- eur, 

C/ žiada 
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1. premietnu� zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového 
rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2016,  

2. postupova� v zmysle bodov B/ a C/1 tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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631/2016 
uznesenie 

k návrhu na vyradenie nevymožite�ných poh�adávok Mesta Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

trvalé upustenie od vymáhania poh�adávok a ich �alšie vedenie na 
podsúvahovom ú�te  v celkovej výške 24.692,78 eur z toho : 

-  poh�adávky vedené na ú�te 3183 za prenájom nebytových priestorov vo 
výške 4.515,14 eur ( Príloha �. 1), 

-  poh�adávky vedené na ú�te 3184 za prenájom pozemkov vo výške 
20.177,64 eur ( Príloha �. 2), 

z dôvodu, že �alšie vymáhanie poh�adávok by nebolo úspešné v zmysle § 9 
VZN Mesta Komárno �. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov (zoznam poh�adávok tvorí neoddelite�nú 
prílohu uznesenia), 

B/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne 

postupova� v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
  
                                                                        Termín: do 5 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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632/2016 
uznesenie 

k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohrani�nej  
o poskytnutie finan�ných prostriedkov na rok 2016 na realizáciu projektu  

„Bezpe�ný areál – bezpe�né detstvo“ v oblasti prevencie kriminality 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ berie na vedomie 

žiados� riadite�a Základnej školy Komárno, Ul. pohrani�ná �.9 o poskytnutie 
jednorazovej finan�nej dotácie vo výške 4.000,- eur ako spoluú�as� v projekte 
„Bezpe�ný areál – bezpe�né detstvo“ v oblasti prevencie kriminality na základe 
Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

B/ schva�uje 

1. zmenu Programového rozpo�tu Mesta Komárno na rok 2016 na strane 
bežných výdavkov, zníženie programu 6.1. – Školy Spoluú�as� na 
projektoch školstva a zvýšenie dotácie Mesta Komárno pre Základnú školu 
Komárno, Ul. pohrani�ná �. 9 na rok 2016 o finan�né prostriedky vo výške 
4.000,- eur, 

2. zmenu rozpo�tu Základnej školy Komárno, Ul. pohrani�ná �. 9 na rok 2016 
navýšenie na strane bežných príjmov a  bežných výdavkov o finan�né 
prostriedky vo výške 300,- eur a na strane kapitálových príjmov a  
kapitálových výdavkov o finan�né prostriedky vo výške 3.700,- eur na 
realizáciu projektu „Bezpe�ný areál – bezpe�né detstvo“, 

C/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
a  
ukladá  
Mgr. Slavomírovi �ur�ovi, riadite�ovi Základnej školy Komárno, Ul. 
pohrani�ná �. 9 

1. premietnu� zmeny v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového 
rozpo�tu mesta Komárno na rok 2016 a do rozpo�tu Základnej školy 
Komárno, Ul. pohrani�ná �.9 na rok 2016, 

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

Termín: do 30 dní po schválení projektu

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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633/2016 
uznesenie 

k návrhu na schválenie aktualizovaného Zoznamu žiadate�ov o prenájom bytu  
a Zoznamu žiadate�ov o prenájom bytu  v DOU na rok 2016 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

       aktualizovaný Zoznam žiadate�ov o prenájom bytu a Zoznam žiadate�ov o 
prenájom bytu  v DOU na rok 2016. Zoznamy tvoria prílohu uznesenia,  

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� zverejnenie aktualizovaného Zoznamu žiadate�ov o prenájom bytu  
a Zoznamu žiadate�ov o prenájom bytu v DOU na rok 2016 na úradných 
tabuliach mesta a webovej stránke mesta. 

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 



Príloha k uzneseniu �. 633/2016 

Zoznam žiadate�ov o prenájom mestského bytu na rok 2016 
aktualizovaný ku d�u 15. februára 2016  
Lakásigényl�k sorrendje  a 2016-os évre   
2016. február 15-hez aktualizálva   
    
    

Por. Žiadate� Kme�ové �íslo žiadosti 
Sorsz. Kérvényez� A kérvény törzsszáma 

1 M. S.  2008 
2 D. E.  2014 
3 Ch. L.  2015 
4 Sz. P.  2015 
5 M. A.  2015 
6 J. S.  2015 
7 H. T., Mgr.  2015 
8 K. K.  2015 
9 F. J.  2016 

10 L. K.  2016 
11 G. V.  2016 
12 M. Gy.  2016 

    
    



Príloha k uzneseniu �. 633/2016 

Zoznam žiadate�ov o prenájom mestského bytu v DOU na rok 2016 
aktualizovaný ku d�u 15. februára 2016 

Lakásigényl�k sorrendje a SMH-ban a 2016-os évre 
2016. február 15-hez aktualizálva  
  
  
Por. Žiadate� Kme�ové �íslo žiadosti 
Sorsz. Kérvényez� A kérvény törzsszáma 

1 F. Z.  2015 
2 Cz. P.  2015 
3 R. H.  2015 
4 Cs. Z.  2015 
5 B. I.  2016 
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634/2016 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 
         

prideli� 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 6/16 v Komárne pre P. 
Cz., trvalým pobytom 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 �. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na 
dobu ur�itú 1 rok,  

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� 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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635/2016 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

prideli� 1-izbový byt na Ul. ro�níckej školy 49/27 v  Komárne pre E. Sz., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že sa s menovanou ukon�í nájom garsónky 
na adrese Ve�ký Har�áš 61/118 v Komárne písomnou dohodou pod�a § 710 
ods. 1 Ob�ianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Ul. ro�níckej 
školy 49/27 v  Komárne bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN �. 6/2011 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie dohody o ukon�ení nájmu bytu a návrhu 
zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.     

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE
KONANÉHO D�A 17. MARCA 2016 - POKRA�OVANIE 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 23. MARCA 2016 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 24.03.2016.18

636/2016 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

       prideli� garsónku na adrese Ve�ký Har�áš 61/69 v Komárne pre K. L., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že opravy v byte vykoná na vlastné náklady a 
zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN �. 6/2011 
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu ur�itú 1 rok, 

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� 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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637/2016 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži�ku pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/      schva�uje 
          

uzatvorenie zmluvy o výpoži�ke pozemku parcely  registra „C“ �. 82 vo výmere 
7303 m2,  vedenej na LV 934 v k. ú. Nová Stráž pre P. V., s trvalým pobytom 945 
04 Komárno – Nová  Stráž a T. B., s trvalým pobytom 945 04 Komárno – Nová 
Stráž na dobu ur�itú 10 rokov, trojmesa�nou výpovednou lehotou, za ú�elom 
vykonania  terénnej úpravy, pravidelnej údržby predmetného pozemku na vlastné 
náklady  

za nasledovných podmienok: 

- vypoži�iavatelia sa zaviažu, že predmet výpoži�ky budú užíva� výlu�ne za 
ú�elom vykonania terénnej úpravy, pravidelnej údržby predmetného pozemku, 

- vypoži�iavatelia sa zaviažu, že predmet výpoži�ky neohradia, 

- viazanos� návrhu zmluvy o výpoži�ke je 30 dní odo d�a doru�enia návrhu   
zmluvy  o výpoži�ke, 

B/ žiada   
Ing. László Stubendeka,  primátora mesta Komárno 

      zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpoži�ke v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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638/2016 
uznesenie 

k žiadosti o zámenu nehnute�ností 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

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

-  zámer zámeny nehnute�ností, medzi Mestom Komárno a spolo�nos�ou 
INTERCAD s.r.o., so sídlom Eötvösova ul. 4904/3, Komárno 945 01, I�O: 
36 670 006, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro. Vložka �íslo: 18566/N ako prípad hodný osobitného zrete�a 
z dôvodu že žiadate� vybuduje na vlastné náklady 5 parkovacích miest, 
ktoré by pomohli rieši� dlhodobý problém parkovania v danej lokalite,  
nasledovne :  

  
spolo�nos�ou INTERCAD s.r.o., so sídlom Eötvösova ul. 4904/3, Komárno 945 
01, I�O: 36 670 006 zamení pozemok, novovytvorenú parcelu registra „C“ �. 
1921/5 o výmere 52 m2, zastavaná plocha a nádvorie vytvorenú geometrickým 
plánom �. 35974672-47/2016 z parcely registra „C“ �. 1921/1 o výmere 206 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 12825 v k.ú. Komárno v celkovej 
hodnote 3.754,40 eur pod�a platnej BDÚ Mesta Komárno, 

Mesto Komárno zamení pozemok, novovytvorenú  parcelu registra „C“ �. 
1921/4 o výmere 46 m2, zastavaná plocha a nádvorie vedenú vytvorenú 
geometrickým plánom �. 35974672-47/2016 z parcely registra „C“ �. 1957 
o výmere 2577 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno v celkovej hodnote 3.321,20 eur pod�a platnej BDÚ Mesta Komárno, 

za nasledovnej podmienky: 

- spolo�nos� INTERCAD s.r.o. sa zaviaže v súlade projektovou 
dokumentáciou �. 2035-DSP, RD a vyjadrením Dopravného inšpektorátu na 
vlastné náklady vybudova� : 

a/   parkovacie miesta  na novovytvorenej parcele reg. „C“ �. 1921/4, 

b/ chodník slúžiaci pre širokú verejnos� (presmerovanie pôvodného 
chodníka), na novovytvorenej parcele reg. „C“ �1921/5 a 1921/1, a na 
�asti pozemku �. 1921/2 a následne ho odovzda� bezplatne do majetku 
mesta Komárno, 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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2.  predloži� na schválenie uzatvorenie zámennej zmluvy na �alšie zasadnutie 
MZ.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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639/2016 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru  

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

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

- zámer prenájmu nebytového priestoru so súp.�. 1372 na parc. registra 
„C“ �. 5846/1 v objekte Bašta II. s podlahovou plochou 241 m2, 
vedeného na LV �. 6434 v k.ú. Komárno, pre ú�ely prevádzkovania 
športového klubu, kulturistiky, bojových športov a silového trojboja, na 
dobu neur�itú, s trojmesa�nou výpovednou lehotou,  

pre Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov „D-GYM“, so 
sídlom Klin�eková 6/5, 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného 
zrete�a, z dôvodu, že je nájomcom nebytového priestoru, ktorý sa 
nachádza ved�a žiadaných priestorov, pozemok (dvor) parc. registra „C“ 
�. 5853, ktorý sa nachádza za Baštou II. vy�istí na vlastné náklady, 
prechod do dvora (areál za nebytovými priestormi) uzatvorí bránou, ktorá 
bude uzamknutá len vo ve�erných hodinách s tým, že nájomníkom 
priestorov resp. vlastníkom (ktorý sa nachádzajú vo dvore) by bol 
umožnený prístup k nehnute�nostiam nepretržite, 

2.  nájomné vo výške 5,- eur/m2/rok, celkom 1 205,- eur/rok,  

za nasledovných podmienok : 

- pozemok (dvor) parc. registra „C“ �. 5853, ktorý sa nachádza za Baštou II.  
vy�istí na vlastné náklady,  

- prechod do dvora (areál za nebytovými priestormi) uzatvorí bránou, ktorá 
bude uzamknutá len vo ve�erných hodinách s tým, že nájomníkom 
priestorov resp. vlastníkom (ktorý sa nachádzajú vo dvore) by bol 
umožnený prístup k nehnute�nostiam nepretržite, 

- v prípade akýchko�vek stavebných úprav na objekte (brána, športové 
dráhy a pod.) je potrebné si vybavi� príslušné povolenie a odsúhlasi�  
vopred vlastníkom a Krajským pamiatkovým úradom, nako�ko sa jedná 
o NKP,  

- mesto zverejní svoj zámer prenaja� nebytový priestor ako prípad hodný 
osobitného zrete�a v súlade s ustanoveniami pod�a § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

B/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 



UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE
KONANÉHO D�A 17. MARCA 2016 - POKRA�OVANIE 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITE�STVA V KOMÁRNE KONANÉHO D�A 23. MARCA 2016 

Uznesenia podpísané primátorom d�a 24.03.2016.23

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2.   predloži� na �alšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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640/2016 
uznesenie 

k žiadosti o predaj  �asti pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  
             

žiadate� je spoluvlastníkom  stavby - mestskej tržnice v podiele 1434/213457 k 
celku (t.j. nebytového priestoru) so súp. �. 3087, ktorá sa nachádza na parc. 
registra „C“ �. 411/2, o výmere 2325 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 8508 
v k. ú. Komárno ktorá je predmetom kúpy,   

B/ schva�uje 

1.   v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo 
vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou),  

-    predaj �asti pozemku, spoluvlastníckeho podielu 1434/213457  k celku z 
pozemku o výmere 15,62 m2 z parcely registra „C“ �. 411/2 o výmere 
2325 m2, zastavaná plocha,  vedenej na LV �. 8508 v k.ú. Komárno, pre 
O. K., s trvalým pobytom 946 57 Svätý Peter, 

2.  kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 29,76 eur/m2, 
celkom 464,- eur, stanovenú pod�a �lánku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach 
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddelite�ný celok so stavbou“,  

za nasledovných podmienok : 

-   viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške je  30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy,  

-   poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí kupujúci, 

C/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� 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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641/2016 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  
  
           žiadatelia sú vlastníkmi záhradkárskej chaty so súp.�. 5162, ktorá sa nachádza 

na pozemku parc. registra  „C“ �. 9610, záhrady na pozemku parcely registra 
„C“ �. 9609/1 a záhrady na pozemku parcely registra „C“ �. 9609/2. Žiadané 
pozemky sú pri�ahlé pozemky, ktoré sú oplotené k záhradám a ku 
záhradkárskej chate a preto nie je predpoklad, aby boli využite�né samostatne 
a predané pre iného záujemcu,   

B/ schva�uje 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddelite�ný celok so stavbou),  

   - predaj pozemkov, novovytvorenej parcely registra „C“ �. 9615/3 
o výmere 61 m2, ostatná plocha, a novovytvorenej parcely registra „C“ 
�. 9615/4 o výmere 66 m2, ostatná plocha, vytvorených geometrickým 
plánom �. 35974672-358/2015 z parcely registra „C“ �. 9615/1 
o výmere 1881 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. 
Komárno,  

pre V. S., a manželku G. S., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno,  

2.  kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 9,- eur/m2, celkom 
1.143,- eur, stanovenú pod�a �lánku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach 
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddelite�ný celok so stavbou“,  

za nasledovných podmienok : 

-  viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny 
v celej výške je  30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí 
kupujúci, 

C/        žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
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zabezpe�i� 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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642/2016 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ schva�uje 

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

- zámer predaja pozemku, diel �. 1 z parcely registra „C“ �. 8406/3  
o výmere 95 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom                                        
�. 35974672-19/2016, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno,  

pre Ing. F. M., a manželku O. M., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno ako 
prípad hodný osobitného zrete�a nako�ko pozemok je oplotený k ich 
nehnute�nosti a z h�adiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 
využívanie alebo predaj iným osobám, 

2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 15,12 eur/m2, 
celkom 1.436,- eur,  

B/ schva�uje 

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

- zámer predaja pozemku, diel �. 1 z parcely registra „C“ �. 8406/3 
o výmere 96 m², zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom                                       
�. 35974672-19/2016, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno, pre                    
Ing. F. M., a manželku O. obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno ako 
prípad hodný osobitného zrete�a nako�ko pozemok je oplotený k ich 
nehnute�nosti a z h�adiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 
využívanie alebo predaj iným osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 37,80 eur/m2, celkom 3.628,80 eur 

za nasledovnej podmienky : 
        
         - mesto zverejní svoj zámer preda� pozemok ako prípad hodný osobitného 

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

C/        žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1.   zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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 2.   predloži� na �alšie zasadnutie MZ návrh o schválení kúpnej zmluvy.

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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643/2016 
uznesenie 

k predaju pozemku 

Mestské zastupite�stvo v Komárne 

A/ konštatuje, že  
  
            na pozemku parcely registra  „C“ �. 3482 sa nachádza rodinný dom so súp. �. 

2478 vo vlastníctve žiadate�a, pozemok novovytvorená parc. reg. „C“ �. 3481/2 
o výmere 109 m², záhrada, vedený na LV �. 6434 v k.ú. Komárno je pri�ahlým 
pozemkom, je oplotený k domu a svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddelite�ný celok so stavbou,   

B/ schva�uje 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b/ zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo 
vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou),  

   - predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ �.  3481/2 o výmere          
109 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom �. 33779571-176/2011 
zo d�a 21.10.2011, vedenej na LV �. 6434 v k.ú. Komárno, pre E. D., 
trvalým pobytom 945 01 Komárno,  

2.  kúpnu cenu vo výške 40% z ceny pod�a platnej BDÚ, za 18,08 eur/m2, 
celkom 2.187,- eur, stanovenú pod�a �lánku 2, ods. 3 „Zásad 
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou“,  

za nasledovných podmienok : 

-  viazanos� návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny  
v celej výške je  30 dní odo d�a doru�enia návrhu kúpnej zmluvy,  

-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnute�ností platí 
kupujúci, 

C/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

zabezpe�i� spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ 
tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

D/ schva�uje 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ �. 3481/11 
o výmere 12 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom �. 33779571-
176/2011 zo d�a 21.10.2011, vedenej na LV �. 6434  v k.ú. Komárno, 

pre E. D., trvalým pobytom 945 01 Komárno, P. P., trvalým pobytom 945 01 
Komárno a J. P., trvalým pobytom 945 01 Komárno, do ich podielového 
spoluvlastníctva v rovnakom podiele 1/3 k celku, z toho prislúchajúca výmera 
pre každého je 4 m2

, ako prípad hodný osobitného zrete�a,  nako�ko pozemok 
je prístupovou cestou k nehnute�nostiam v ich vlastníctve a z h�adiska jeho 
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným 
osobám, 

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 45,20 eur/m2, celkom zaokrúhlene 542,40 
eur, 

za nasledovnej podmienky : 
        
         - mesto zverejní svoj zámer preda� pozemok ako prípad hodný osobitného 

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

E/        žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpe�i� zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

2. predloži� na �alšie zasadnutie MZ návrh o schválení kúpnej zmluvy.

Ing. László Stubendek
            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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644/2016 
uznesenie 

k Petícii vo veci ods	ahovania neprispôsobivých ob�anov zo Zvára�skej ul. �. 19, 
Komárno a k informatívnej správe o vykonaných opatreniach  

v súvislosti s petíciou vo veci ods	ahovania rómskych ob�anov  
zo sídliska I. Sústružnícka ul. 3., Komárno 

Mestské zastupite�stvo v Komárne  

A/ berie na vedomie 

1. Petíciu ob�anov – obyvate�ov mesta Komárno, žijúcich na Zvára�skej ul. 
Komárno a v blízkom okolí vo veci ods�ahovania neprispôsobivých ob�anov 
zo Zvára�skej ul. 19., Komárno, 

2. Informatívnu správu MsÚ o vykonaných opatreniach súvisiacich s petíciou 
vo veci ods�ahovania rómskych ob�anov zo sídliska I. Sústružnícka ul. 3., 
Komárno, 

3. navrhnuté opatrenia o spôsobe vymáhania nedoplatku a uplatnenia sankcií 
vo�i vlastníkovi obytného  domu  K.I.S. Finance a.s., Hadovce 179, 945 01 
Komárno, I�O: 48277011 na Zvára�skej ul. �. 19 a o vykázaní dlhu 
nájomníkov obytného domu a spôsobe uplatnenia sankcií vo�i neplati�om, 

B/ žiada  
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  

1. prostredníctvom Ekonomického odboru MsÚ v Komárne zabezpe�i�
vyrubenie miestneho poplatku za množstevný zber komunálneho odpadu 
vlastníkovi bytového domu na Zvára�skej ul. �. 19, 945 01 Komárno, spolu 
s uplatnením sankcií pod�a zákona o správe daní (da�ový poriadok) 
a následne využíva� všetky možnosti k zabezpe�eniu nedoplatku, 

2. prostredníctvom príslušných odborov Mestského úradu v Komárne 
a Mestskej polície v Komárne pokra�ova� s uplat�ovaním práva mesta 
Komárno v priestupkovom a v správnom konaní vo�i vlastníkom obytných 
domov na Ul. sústružníckej �. 3, Komárno a na Zvára�skej ul. �. 19., 
Komárno, 

3. prostredníctvom Mestskej polície Komárno v spolupráci s príslušníkmi 
štátnej polície zvýši� hliadkovú �innos� a trvalo zabezpe�i� udržiavanie 
verejného poriadku s využitím všetkých práv uloženia pokút páchate�ovi 
pod�a zákona o priestupkoch, 

4. príslušníkmi Mestskej polície Komárno pravidelne vykonáva� kontroly,  
z dôvodu zistenia skuto�ného stavu ubytovaných �udí s preverením 
s evidenciou obyvate�stva a vyvodenia následných opatrení, 

5.   vyzýva� majite�ov obytných domov na Sústružníckej ul. �. 3 a Zvára�skej ul. 
�. 19,  Komárno na dodržiavanie ustanovení § 127 Ob�ianskeho zákonníka.  

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 


