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1665/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: 
 

-  Mgr. Tímea Szénássy, 
-  Zsolt Feszty. 
 
 
  

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1666/2018 
uznesenie 

 k návrhu programu pokračovania 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schvaľuje  
 
program 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 08. februára 
2018 v nasledovnom znení:  

 
1. Otvorenie  
2. Správa o plnení uznesení 
3. Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o. 
4. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach 
        Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta (od 16:00 hod., max 30 min) 
5. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park – CULTPLAY 
6. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno 
7. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno 
8. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 - 

informatívna správa – TE 1712/2018 
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 

9. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža – zokruhovanie vodovodu 
10. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
11. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
12. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 

2018 
13. Návrh VZN Mesta Komárno č. ...../2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2018 

14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
15. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta 

Komárno na rok 2017 
16. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno 

na rok 2018 
17. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
18. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v 

podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2017  
19. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie 
20. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 
21. Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža 
22. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017 
23. Interpelácie a otázky 
24. Rôzne 
25. Záver 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1667/2018 
uznesenie 

k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
zrušuje  
 
uznesenie č. 1535/2017 - nakoľko žiadateľka listom zo dňa 21.12.2017 sa vzdala 
prideleného bytu. 
 
 

1535/2017 
uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

       prideliť 1 - izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 2/7 v Komárne pre Anitu Krizsanovú, 
narodenú 24.03.1978, trvalým pobytom Zváračská ul. 20/19, 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 

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

    
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
Dátum: Plnenie: Odbor: 
25.01.2018 Uznesenie odporúčame zrušiť z dôvodu, že žiadateľka listom zo 

dňa 21.12.2017 sa vzdala prideleného bytu, svoju bytovú situáciu 
vyriešila iným spôsobom. 

SaSO/RSB 

 
  

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1668/2018 
uznesenie 

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu 31.01.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie 
        
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 
31.01.2018.          
 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1669/2018 
uznesenie 

k  cene tepla na rok 2018 spoločnosti CALOR, s.r.o, 
     Športová 1, 945 01 Komárno     

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie  
 

1. návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 
2018: 0,0458 eur/kWh bez DPH, návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s 
primeraným ziskom spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2018: 134,5028 eur/kW bez 
DPH, 

 
2. Stanovisko dozornej rady spoločnosti k predloženému návrhu ceny tepla na rok        

2018 zo dňa 26.01.2018, 
 
B/  žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti CALOR, s r.o. vykonať všetky potrebné 
úkony spojené so schválením ceny tepla na rok 2018 spoločnosti CALOR, s r.o., v 
súlade s bodom A/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1670/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere 197 m2, 
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017, vedenej na LV 
č. 6434 v k.ú. Komárno pre TIDLY real estate s.r.o., so sídlom Československej 
armády 29, 934 01 Levice, IČO: 50 245 937, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 40486/N, bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1601/2017 zo dňa 14. 
decembra a 21. decembra 2017, zverejnený dňa 10. januára 2018 na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, 
v súlade § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov,   

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
predaj pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere 197 m2, zastavaná 
plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno,  

 
pre TIDLY real estate s.r.o., so sídlom Československej armády 29, 934 01 Levice, 
IČO: 50 245 937, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel : Sro, vložka číslo: 40486/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
sú vlastníkmi susedných nehnuteľností, vedených na LV č. 283 v k.ú. Komárno, t.j. 
parc. reg. „C“ č. 3954, 3955/1,2,3, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961 a žiadaný 
pozemok je priamo priľahlý k pozemku parc. reg. „C“ č. 3961, ktorý je vo vlastníctve 
spoločnosti, 
 
2.  kúpnu cenu pozemku vo výške 100% z BDÚ, t.j. 34,50 eur/m2, celkom 6.796,- 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  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1671/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zámer predaja časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1  o výmere    245,90 m2, 
zastavaná plocha a  parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná plocha, 
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Balázsa Kölesa, rodeného Kölesa, 
narodeného 09.10.1993 s trvalým pobytom Hlboká ul. 17/24, 945 01 Komárno, bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 15581/2017 zo dňa  
09. a 23. novembra 2017, zverejnený dňa 06. decembra 2017 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov,   

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
predaj časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere 245,90 m2, zastavaná 
plocha a  parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná plocha, vedených na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  
 
pre Balázsa Kölesa, rodeného Kölesa, narodeného 09.10.1993 s trvalým pobytom 
Hlboká ul. 17/24, 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
sa od roku 2008 venuje súťažovo komárňanskému biliardu, v rokoch 2010, 2011 
a v roku 2017 získal  ocenenia a naďalej by sa chcel venovať biliardu, organizovať 
v našom meste slovenské majstrovstvá, slovenský pohár. 

  
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 57,70 eur/m2, celkom 21.285,- 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  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ S 3/5 VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 10: 
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POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20  
ZA   :  7 
PROTI   :  0 
ZDRŽALO SA  :  9 
NEHLASOVALO  :  4 
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1672/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer predaja časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4088/2 
o výmere 77 m2, záhrada, vytvorenej geometrický plánom č.35974672-279/2017, 
z parcely registra „E“ č. 3783/171, vodná plocha, o celkovej výmere  286 m2, vedenej 
na LV č. 11737 v k.ú. Komárno, pre Ing. Rolanda Labancza, rodeného Labancza, 
narodeného 28.4.1970 a Ing. Renátu Labanczovú, rodenú Lászlóovú, narodenú 
19.03.1972, obaja s trvalým  pobytom Malodunajské nábr. 2480/26, 945 01 Komárno, 
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo  1602/2017 zo 
21.12.2017, zverejnený dňa 10.1.2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schvaľuje 
           s 3/5   väčšinou všetkých poslancov 
 

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

  
predaj časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4088/2 o výmere 77 
m2, záhrada, vytvorenej geometrický plánom č.35974672-279/2017, z parcely registra 
„E“ č. 3783/171, vodná plocha, o celkovej výmere  286 m2, vedenej na LV č. 11737 
v k.ú. Komárno, pre Ing. Rolanda Labancza, rodeného Labancza, narodeného 
28.4.1970 a Ing. Renátu Labanczovú, rodenú Lászlóovú, narodenú 19.03.1972, 
obaja s trvalým pobytom Malodunajské nábr. 2480/26, 945 01 Komárno, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných parciel 
a novovytvorená parcela, ktorá je predmetom žiadosti, je ohradená spolu s ich 
pozemkami, 
 
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom  2.910,60 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 platí kupujúci, 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1673/2018 
uznesenie 

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

                   zámer prenájmu pozemku, parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania 
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú pre coool BAR s.r.o., IČO: 50 626 990, so 
sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 Komárno, zapísaný v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 42175/N, bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1561/2017 zo dňa 09. a 23. novembra, 
zverejnený dňa 06. decembra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9 a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
 prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast. plocha, 

vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania zmrzlinového 
stánku, na dobu neurčitú,   

 
pre coool BAR s.r.o., IČO: 50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 
Komárno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro,  Vložka 
číslo: 42175/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku sa 
nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa,  

 
2.   nájomné vo výške 15% z ceny BDÚ, t.j. 5,46 eur/m2/rok, celkom 114,66 eur/rok,  

    
za nasledovnej podmienky: 

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

o nájme, 
 
C/ žiada  

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1674/2018 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  

 
            zámer prenájmu časti pozemku vo výmere 3 m2, z parcely registra „C“ č.10298,            

vo výmere 391 m2, zastavaná plocha, registra „C“ č.10233, vo výmere 39730 m2, 
ostatná plocha, registra „C“ č.1820, vo výmere 1822 m2, zastavaná plocha vedenej 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom: 
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Komárne číslo 1563/2017 zo dňa 23.11.2017, zverejnený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré 
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 
1.  v súlade s ustanoveniami § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
 

prenájom časti pozemku vo výmere 3 m2, z parcely registra „C“ č.10298, vo výmere 
391 m2, zastavaná plocha,  registra „C“ č.10233, vo výmere 39730 m2, ostatná 
plocha, registra „C“ č.1820, vo výmere 1822 m2, zastavaná plocha vedenej na LV 
6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s tým, že 
presná identifikácia prenajatého pozemku bude určená prílohou k zmluve na základe 
technickej dokumentácie plánovanej stavby, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
             
pre Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom: Jeséniova 17,                            
833 15 Bratislava,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že v zmysle § 
7 zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej 
službe budú  údaje zistené predmetnými objektmi  slúžiť ako referenčné údaje pre 
výkon právomocí orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy, súdy a Národnú 
radu Slovenskej republiky,  

 
2.  nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ:  
 

      -  parcela reg. „C“ č.10298  -     24,40 eur/ m2 ,   15% z BDÚ  je   3,66 eur/ m2, 
-  parcela reg. „C“ č.10233  -     30,10 eur/ m2 ,   15% z BDÚ  je     4,51 eur/ m2, 

                     -  parcela reg. „C“ č. 1820   -     57,70 eur/ m2,     15% z BDÚ  je    8,65 eur/ m2, 
            celkom 16,82 eur/rok,  
 
za nasledovných podmienok: 
 

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

- pozemok bude užívaný len na umiestnenie monitorovacej stanice, 
 

- prenajímateľ zabezpečí  vytýčenie inžinierskych sietí, 
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C/ žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenie, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1675/2018 
uznesenie 

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

 
zámer uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových priestorov, dvoch miestností 
a časti strechy 30 m2 obytného domu so súpisným číslom 873 na pozemku parcely 
reg. „C“ č. 3968, vedenom na LV 6434 v k. ú. Komárno, pre Orange Slovensko, a.s., 
IČO: 356 97 270, so sídlom Metodova 8,  821 08 Bratislava, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 1142/B, 
na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12.2022 s trojmesačnou výpovednou lehotou, bol 
schválený uznesením číslo 1604/2017 z  37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Komárne konaného dňa 14. decembra 2017 - pokračovanie Mestského 
zastupiteľstva v  Komárne dňa 21. decembra 2017 a zverejnený dňa 11. januára 
2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty 
zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9 a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schvaľuje 
           s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
  

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

 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, dvoch miestností a časti strechy 
30 m2 obytného domu so súpisným číslom 873 na pozemku parcely reg. „C“ č. 3968, 
vedenom na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Orange Slovensko, a.s., IČO 356 97 270, 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 1142/B, ako prípad 
osobitného zreteľa za účelom umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete 
podľa priloženej projektovej dokumentácie na dobu určitú od 01.01.2018 do  
31.12.2022 s trojmesačnou výpovednou lehotou,  
 

 2.    nájomné vo výške  4 100,- eur/rok, 
 

za nasledovnej podmienky:  
 
- v prípade poškodenia strechy a prístupu na strechu, všetky náklady znáša nájomca, 

 
C/ žiada  

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1676/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje , že 
 

zámer predaja novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10279/11 o výmere 380 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50984829-9/2017 z parcely 
registra „C“ č. 10279/10 o výmere 1346 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 
v k. ú. Komárno pre Denisu Rémaiovú, rodenú Rémaiovú, narodená 27.12.1982, 
s trvalým pobytom Veľká 25/25, 925 23 Jelka, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo  1605/2017 zo dňa  14. decembra a 21. decembra 
2017, zverejnený dňa 10. januára 2018 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10279/11 o výmere 380 m2, zastavaná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50984829-9/2017 z parcely registra „C“ č. 
10279/10 o výmere 1346 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno, 
pre Denisu Rémaiovú, rodenú Rémaiovú, narodená 27.12.1982, s trvalým pobytom 
Veľká 25/25, 925 23 Jelka, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
žiadateľka je vlastníkom prevádzkovej budovy so súp.č. 47, ktorý sa nachádza na 
pozemku parc. reg. “C“ č. 10280 a je priľahlý pozemok, na ktorom by žiadatelka 
chcela vybudovať parkovisko, bezbarierový vstup, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výšku 100% z BDÚ, t.j. 19,60 eur/m², celkom 7.448,- 

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  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1677/2018 
uznesenie 

k prenájmu nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 
 

zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove so 
súp. č. 1142 na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou 
297,01 m², jedná sa o zrekonštruované kancelárie na základe projektovej 
dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom 
zložení : 1.08 kancelária – 22,39,m², 1.15 kancelária – 24,69 m², 1.19 kancelária – 
30,84 m², 1.20 kancelária – 30,75 m², 1.21 kancelária – 26,56 m², 1.22 kancelária 
17,73 m², 1.23 kancelária – 28,66 m², 1.24 kancelária – 30 m², spoločné priestory : 
1.07 kuchynka + chodba – 22,77 m², 1.09 chodba – 16,06 m², 1.10 chodba – 46,56 
m² pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1608/2017 zo dňa 
14. a 21. decembra, zverejnený dňa 10. januára 2018 na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov,  

 
B/ schvaľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

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

 
prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. č. 1142 na ulici 
Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, 
prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou 297,01 m², jedná sa 
o zrekonštruované kancelárie na základe projektovej dokumentácie vypracovanej 
projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom zložení: 1.08 kancelária – 

22,39,m², 1.15 kancelária – 24,69 m², 1.19 kancelária – 30,84 m², 1.20 kancelária – 
30,75 m², 1.21 kancelária – 26,56 m², 1.22 kancelária 17,73 m², 1.23 kancelária – 
28,66 m², 1.24 kancelária – 30 m², spoločné priestory: 1.07 kuchynka + chodba – 
22,77 m², 1.09 chodba – 16,06 m², 1.10 chodba – 46,56 m² ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, 
IČO: 30 794 536 z dôvodu, potreby rozšírenia  pracoviska ÚPSVaR v meste Komárno 
nakoľko ÚPSVaR v súčasnosti užíva väčšinu nebytových priestorov v predmete 
prenájmu pre kancelárske účely, 

 
2. nájomné vo výške  24,- eur/m²/rok, celkom 7.128,- eur/rok, 

 
za nasledovných podmienok: 

 
- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe,         

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

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

           
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1678/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/     schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku podľa znaleckého posudku, ktorá je zároveň najnižším podaním: 

 
1. parc. registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 

Komárno, s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
114/2017 zo dňa 12.12.2017, zaokrúhlene vo výške 5.400,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním, 

 
2. parc. reg. „C“ č. 11138 o výmere 335 m², záhrada v k.ú. Komárno, vedenej  na LV 
č. 6434 s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
115/2017 zo dňa 13.12.2017, zaokrúhlene vo výške  3.960,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním,  

 
3. parc. reg. „C“ č. 11140 o výmere 398 m², záhrada v k.ú. Komárno, vedenej  na LV 
č. 6434 s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
116/2017 zo dňa 13.12.2017, zaokrúhlene vo výške  4.710,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním,  

 
za nasledovných podmienok: 

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

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

- pozemky sú na predaj aj s dočasnými stavbami, ktoré sa nachádzajú na 
ponúkaných  pozemkoch,  

 
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, správny poplatok za podanie                  

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 

-    vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 
 

B/  schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže           
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, ktorá je zároveň najnižším podaním: 
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1. parc. registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
114/2017 zo dňa 12.12.2017, zaokrúhlene vo výške 5.400,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním, 

 
2. parc. reg. „C“ č. 11138 o výmere 335 m², záhrada v k.ú. Komárno, vedenej  na LV        
č. 6434 s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
115/2017 zo dňa 13.12.2017, zaokrúhlene vo výške  3.960,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním,  

 
3. parc. reg. „C“ č. 11140 o výmere 398 m², záhrada v k.ú. Komárno, vedenej  na LV        
č. 6434 s vyvolávacou cenou vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku, vyhotovenou znalkyňou Ing. Alenou Šagátovou pod č. 
116/2017 zo dňa 13.12.2017, zaokrúhlene vo výške  4.710,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním,  

 
C/ schvaľuje 

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

 
D/ schvaľuje 

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

 
 JUDr. Margit Keszegh, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 

Ing. František Rajko, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 Beáta Kmeťová, člen, 
 
E/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

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

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

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

F/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
   G/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
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1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle bodu A/ a C/ tohto uznesenia,  

 
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  

 
2. predložiť výsledok obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu v Komárne.  
 

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1679/2018 
uznesenie 

k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  
na prenájom trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1436/2017 zo dňa 05.10.2017 
vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 19.12.2017 na prenájom 
trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno, 

 
B/        konštatuje, že 

 
na obchodnú verejnú súťaž na prenájom trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve 
mesta Komárno, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Komárne č. 1436/2017 zo dňa 05.10.2017 bol podaný jeden súťažný návrh, 

 
C/  schvaľuje 
 

prenájom trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno v súlade 
s prílohou č. 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1436/2017 zo dňa 
05.10.2017 a v zmysle návrhov Komisie pre obchodnú verejnú súťaž: 
 
1. pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére č. 7/A, 841 04 

Bratislava, IČO: 31771815,        
  
2.  nájomné vo výške 372,35,- eur/rok. ktoré bola najvyšším podaním, 
 
za nasledovných podmienok: 
 
-  zapracovať úpravy rozpísané v zápisnici Komisie pre vyhodnotenie obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa 19.12.2017 do zmluvy o nájme trvalých trávnatých 
porastov vo vlastníctve mesta Komárno,  

 
-   viazanosť na podpísanie nájomnej zmluvy je 30 dní odo dňa schválenia uznesenia,  

 
D/ schvaľuje 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú 
súťaž nasledovne: 
 
JUDr. Štefan Bende predseda        20,- eur 
Mgr. György Batta, člen                                 20,- eur 
Ing. Béla Szabó, člen                         20,- eur 
JUDr. Ing. Iveta Némethová, člen                                      20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká, člen                              20,- eur 

 
  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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E/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

     
     o podpísanie nájomnej zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže podľa bodu C/ 

tohto uznesenia 
   
 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1680/2018 
uznesenie 

k odkúpeniu pozemkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 
zahájiť ďalšie rokovania o možnostiach zníženia kúpnej ceny  vo veci odkúpenia pozemkov, 
parciel registra „C“ č. 153/8 o výmere 300 m², zastavané plochy a nádvoria a č. 153/9 
o výmere 402 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v k.ú. Komárno, 
vedených na LV č. 11550 od spoločnosti Bonito, s.r.o..  
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1681/2018 
uznesenie 

k žiadosti o  predaj pozemkov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  konštatuje, že  
  
 žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností:  

- parc. reg. „C“ č. 5800 o výmere 447 m2,  zastavaná plocha so súpisné č. 1395,  
- parc. reg. „C“ č. 5801 o výmere 447 m2, zastavaná plocha so súpisné č. 1396 obe 

vedené na LV č. 9984 v k. ú. Komárno, ktoré sa nachádzajú bezprostrednej 
blízkosti  žiadaného pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 5799/5 o výmere 
1333 m2, ostatné plochy, ktorý je priľahlí a oplotený k nehnuteľnostiam, 

 
Ďalej žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností:   
-   parc. reg. „C“ č. 5759 o výmere 447 m2, zastavaná plocha so súpisné č. 1397,  
-  parc. reg. „C“ č. 5760 o výmere 446 m2, zastavaná plocha so súpisné č. 1398      

obe vedené na LV č. 9984 v k. ú. Komárno, ktoré sa nachádzajú bezprostrednej 
blízkosti žiadaného pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 5753/7 o výmere 
1825 m2, ostatné plochy ktorý je priľahlí a oplotený k nehnuteľnostiam, 

 
B/  schvaľuje 
 

1. v súlade s  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku  podľa § 9a, ods. 8  
písm. b/ zákona SNR 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 novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 5753/7 o výmere 1825 m2, ostatné plochy 
a novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 5799/5 o výmere 1333 m2, ostatné plochy 
a nádvoria, vytvorené geometrickým plánom č. 35049171-9/2017 všetky vedené na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre ELVED, s.r.o. IČO: 35837438 so sídlom Zváračská 
19, 945 01 Komárno, 
 
2. kúpnu cenu vo výške znaleckého posudku vyhotoveného znalcom   Ing.  Tiborom 

Szabóom pod č. 241/2017 zo dňa 23.11.2017 vo výške 77.100,- eur, za 
nasledovných podmienok: 

 
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, správny poplatok za  podanie 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci, 
- zriadenie predkúpneho práva v prospech Mesta Komárno, 

C/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1682/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, parcela regista „C“ č. 29/14 o výmere 22 m², ostatná plocha, vedenej na     
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Františka Bernátha, rodeného Bernátha, narodeného 
05.05.1953, trvalým pobytom Meštianska ul. 10/20, 945 01 Komárno. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1683/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj nebytového priestoru  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj nebytového priestoru v budove bývalej autoškoly so súp. č. 650 na parc. reg. „C“            
č. 1733/69, vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž – garáž s podlahovou plochou 26 m², za 
účelom garážovania motorových vozidiel, pre Tibora Madarásza, rodeného Madarásza, 
narodeného 19.07.1964, trvalým pobytom Meštianska ul. 10/32, 945 01 Komárno. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1684/2018 
uznesenie 

na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/   schvaľuje 
 

  v súlade s § 9 a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže s uplatnením výnimky zo zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri 
prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Komárno (čl. 3 
ods. 5) účinných od 18.09.2009,na predaj nehnuteľnosti: 

 
- parc. reg. „C“ č. 10781/1 o výmere 12623 m2, zastavané plochy a nádvoria,  
- parc. reg. „C“ č. 10814/1 o výmere 487 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. reg. „C“ č. 10815 o výmere 676 m2, záhrady, 
- parc. reg. „C“ č. 10783 o výmere 127 m2, zastavané plochy a nádvoria    

s poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 132, 
- parc. reg. „C“ č. 10782 o výmere 327 m2, zastavané plochy a nádvoria  spolu 

s poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 131, 
- parc. reg. „C“ č. 10784 o výmere 726 m2, zastavané plochy  a nádvoria spolu s 

inou budovou so súpisným číslom 133, 
- parc. reg. „C“ č. 10785 o výmere 273 m2, zastavané plochy a nádvoria vedených 

na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, 
 
(mestská časť Hadovce – v  areáli bývalej poľnohospodárskej školy), 
 

       za nasledovných podmienok: 
 
-   mesto zverejní svoj zámer na predaj nehnuteľností v súlade s ust. § 9 a, ods. 1 

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

-   všetky  náklady   spojené  s    prevodom  vlastníctva, správny poplatok za podanie  
    návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
-   vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

 
B/ schvaľuje 

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

neskorších predpisov predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže 
s uplatnením výnimky zo zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme 
a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Komárno (čl. 3 ods. 5), 
účinného od 18.09.2009, na predaj nehnuteľností: 

 
- parc. reg. „C“ č. 10781/1 o výmere 12623 m2, zastavané plochy a nádvoria,  
- parc. reg. „C“ č. 10814/1 o výmere 487 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. reg. „C“ č. 10815 o výmere 676 m2, záhrady, 
- parc. reg. „C“ č. 10783 o výmere 127 m2, zastavané plochy a nádvoria  

s poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 132, 
- parc. reg. „C“ č. 10782 o výmere 327 m2, zastavané plochy a nádvoria  spolu 

s poľnohospodárskou budovou so súpisným číslom 131, 
- parc. reg. „C“ č. 10784 o výmere 726 m2, zastavané plochy  a nádvoria spolu s 

inou budovou so súpisným číslom 133, 
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- parc. reg. „C“ č. 10785 o výmere 273 m2, zastavané plochy a nádvoria vedených 
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno (mestská časť Hadovce – v areáli bývalej 
poľnohospodárskej školy),  

 
C/ schvaľuje 

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

 
 JUDr. Štefan Bende, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Zoltán Bujna, člen, 
 Ing. Anikó Kovácsová, člen, 
 Mária Bakoš Vitál, 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, v regionálnej a v celoštátnej tlači, 

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

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

E/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
   F/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

 
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  

 
2.  predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledku obchodnej 

verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  
 

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1685/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  
na predaj budovy a pozemku podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

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

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

 
B/ schvaľuje 
 

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

 
C/ schvaľuje 

 
 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 

návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 Zsolt Feszty, predseda 
 Mgr. György Batta, člen  
 JUDr. Margit Keszegh, člen 
 JUD. Ing. Iveta Némethová, člen 
 Ing. Katarína Prodovszká, 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, v regionálnej a celoštátnej tlači a podľa možností aj 
v zahraničných médiách, 
 

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia 
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 

 
E/  žiada   

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
  

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

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
 



UZNESENIA Z 38. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 08. FEBRUÁRA 2018 

 

                                      29 Uznesenia podpísané primátorom dňa 13.02.2018 
 

 

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

 
Termín: 30 dní odo dňa právoplatného zápisu 
vlastníckych práv k nehnuteľnosti uvedenej 
v bode A/ tohto uznesenia  
                                 

2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.  
 

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1686/2018 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti    
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 
 
prenájom nehnuteľnosti na parc. reg. „C“ č. 12233/2 o výmere 157 m2, zastavaná plocha so 
súp. č. 183 vedený na LV č. 6434 v k. ú. Komárno (Dom smútku – Komárno časť Kava), pre 
Demone s.r.o., IČO: 46699911, so sídlom Železničná 75, 946 14 Zemianska Olča. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1687/2018 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom nebytových priestorov  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

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

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

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

za nasledovných podmienok: 
 
 -  predpokladaná výška nákladov na rekonštrukčné práce a samotný rozsah 

rekonštrukčných prác  musia byť vopred odsúhlasené prenajímateľom,  
-    vynaložené náklady na rekonštrukčné práce, v maximálnej výške 479.115,- 

eur sú započítateľné s nájomným, 
-     režijné náklady  hradí nájomca,   
- investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po ukončení 

nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,   
- nájomca sa zaviaže postupovať v súlade so zákonom číslo 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu, 
- rekonštrukčné práce nájomca vykoná v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového 

úradu Nitra číslo NR-07/2621-2/11622/THT zo dňa 14. decembra 2007, 
vydaného k zámeru komplexnej pamiatkovej obnovy NKP – Protiturecká 
pevnosť, 

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

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

- napojenie na inžinierske siete vybuduje nájomník na vlastné náklady, 
- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe,  
- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytové priestory ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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B/ žiada  
            Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v súlade so Zásadami o pravidlách prenájmu 

objektov Ústrednej pevnosti v majetku mesta Komárno, schválenými uznesením 
MZ číslo 1864/2010 zo dňa 24. júna 2010 v znení dodatku číslo 1 schváleného          
05. novembra 2010 a v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení prenájmu a zmluvy o nájme. 
 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1688/2018 
uznesenie 

k žiadosti o výpožičku časti pozemkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemkov o výmere (1,5 x 1,5 m) z parc. reg. 
„C“ č. 853/1 – Letná ul., p. č. 681/1 – Damjanichova ul., p. č. 1187/1 – Rákócziho ul., 
p.č. 1505 – Vodná ul., p. č. 154/3 – Mederčská ul., p. č. 7328/3 – Košická ul., p. č. 
7051/1 – Ul. gen. Klapku, p. č. 8620/3 – Ul. Komáromi Kacza, p.č. 2697/1 – 
Mederčská ul., p. č. 2454/1 – Eötvösova ul., 2819 – Eötvösova ul., p. č. 5891 – Ul. E. 
B. Lukáča, 5259 – Ul. budovateľská, p.č. 4944 – Murgašova ul., p. č. 3118 – 
Platánova alej, p.č. 10213/4 – Harčášska cesta, p.č. 11004 – Hadovce, p. č. 10595/1 
– Ďulov Dvor – Stredná, parc. reg. „E“ č. 1-1018/1 – Kava, Hlavná ul. vedených na LV 
č. 6434 v k. ú. Komárno a parc. reg. „C“ č. 1710/504 – Nová Stráž, Ul. vtáčej záhrady, 
vedenej na LV č. 934 v k. ú. Nová Stráž, spolu vo výmere 45 m² za účelom 
umiestnenia 20 ks zberných kontajnerov pre humanitárnu zbierku použitých textílií, 
odevov a obuvi pre HUMANA people to People Slovakia o.z., IČO: 42 065 534, so 
sídlom Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, na dobu určitú t.j. do 31.12.2022, za 
nasledovných podmienok:  
 
-   investície a úpravy vykonané vypožičiavateľom na predmete zmluvy sa stanú 

vlastníctvom mesta Komárno bez finančnej náhrady, 
-    vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy na vlastné náklady počas 

celej doby výpožičky,  
- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že v prípade ak pod kontajnerom nie je vybudovaná 

spevnená plocha, zabezpečí podloženie kontajnera betónovými dlaždicami na 
vlastné náklady,  

- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude udržiavať okolie zberných kontajnerov 
v čistote a v prípade ak nebudú dodržané podmienky Mesto Komárno odstúpi od 
zmluvy, 

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

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1689/2018 
uznesenie 

         k návrhu o prenájmu nebytových priestorov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje  
 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Csemadoku na 
Námestí Kossutha 3 v Komárne so súpisným číslom 244 na parcele registra „C“ č.  
449, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 6880 v k. ú. Komárno pre účely 
prevádzkovania Klubu dôchodcov v Komárne s celkovou podlahovou plochou  
355,75 m2, medzi vlastníkom budovy Csemadok – Základná organizácia Komárno,                     
IČO: 001777170107, so sídlom Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, ako 
prenajímateľom  a Mestom Komárno, IČO: 00306525 so sídlom Nám. Generála 
Klapku č. 1, 945 01 Komárno,  ako nájomcom,  na dobu neurčitú, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou 

 
2.  nájomné vo výške 17,-  eur/m2/rok, ročné nájomné je 6.048,- eur, 
 
za nasledovnej podmienky: 
 
-  viazanosť návrhu zmluvy o nájme je  30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o 

nájme, 
  
B/ žiada  
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1690/2018 
uznesenie 

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

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú 
v zásadách hospodárenia), uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena vo 
výmere 74 m2, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 35046520-9/2018 zo 
dňa 18.01.2018, na časti  pozemku  parc. reg. „C“ č. 10765 vo výmere 3544 m2,  
zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na LV č. 6434 v k. ú . Komárno, s povinným: 
Mesto Komárno, IČO: 00 306 525, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s., 
IČO: 36361518,  so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  3879/B.  Investorom 
stavby je LS real s.r.o., IČO: 43961878, so sídlom Českolovenskej armády 29, 93401 
Levice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 21510/N,  
 
za nasledovných podmienok: 
 
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,  
- vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške 18,- eur/m2,  
- vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 
 
a)    uloženia elektrického vedenia – elektroenergetických  zariadení,  
b) prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom užívania,     

prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia 
elektroenergetických  zariadení,  

c) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenie 
elektroenergetických  zariadení,   
 

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

- jednorázovú odplatu a poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností platí investor stavby, 

           
B/ žiada  
          Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1691/2018 
uznesenie 

k návrhu na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY 
(Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko)   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. vstup do projektu Cezhraničný turistický park (CULTPLAY), pre výzvu Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – Príroda 
a kultúra, špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, spôsobom 
zmeny partnera projektu B2 Pons Danubii na Mesto Komárno, 
   

2. realizáciu výstavby ihriska - Cezhraničného turistického parku (CULTPLAY) podľa 
podanej žiadosti o dotáciu, 

  
3. financovanie projektu Cezhraničný turistický park (CULTPLAY) investičným 

úverom – celkový rozpočet projektu podľa schválenej žiadosti je 360.111,55 eur,  
 

B/ ruší  
 

1. uznesenie MZ č. 1068/2016 o prenájme pozemku o výmere 452,01 m2 z parcely 
registra „C“ č. 1830 vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno (park Anglia), 
 

2. uznesenie MZ č. 1554/2017 o prenájme pozemku o výmere 452,01 m2 z parcely 
registra „C“ č. 967/1 vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno (pred kúpaliskom), 

 
C/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 
1. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
2.    vyriešiť prevzatie už vypracovanej projektovej dokumentácie od Pons Danubii.  
 

Termín: v súlade s termínmi projektu 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1692/2018 
uznesenie 

k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie k  územného plánu mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        súhlasí  
 

s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie podľa zákona č. 226/2011 Z.z. z rozpočtu Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky,  
 

B/ schvaľuje  
 

záväzok Mesta Komárno o tom, že proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie  Územný  plán  Mesta Komárno potrvá najviac tri 
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy a  
výstavby SR  a Mestom Komárno, 

 
C/       žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
mesta Komárno“, prípravu na jeho schválenie, a  následne  uloženie v zmysle   
stavebného zákona.  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1693/2018 
uznesenie 

na súvislú ucelenú opravu  chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 

 
 vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta 
Komárno zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.1. mesta od roku  
2018 v poradí dôležitosti: 
 
1. Tržničné námestie (od Valchovníckej po Nám.M.R. Štefánika), 
2. Nám. M.R. Štefánika (od Župného domu po Pohraničnú),  
3. Nám. M.R. Štefánika (stredná časť pri uličnej zástavbe),  
4. Palatínová ul. (od sklápacieho mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne), 
5. Lehárova ul. (pri parku) ,  
6. Lehárova ul. (od budovy Danubius po obnovenú časť) , 
7. Pohraničná ul. (na strane školy) ,  
8. Petőfiho (od SPŠ smerom na Gazdovskú), 
9. Ul.Mieru (úsek pred areálom školy) ,  
10. Ul. E.B. Lukáča (obojstranne od Ul. odborárov po Ul. priateľstva) , 
11. Dunajské nábrežie (od Lehárovej po Elektrárenskú cestu) ,  
12. Slnečná ul. (od Ul. práce po Trstinovú) 
13. Slnečná ul. (od Trstinovej po Ul. 29. augusta na strane garáží), 
14. Vnútorná okružná (od Vážskeho mosta po Tabakovú ul.) 
15. Krížna ulica v mestskej časti Nová Stráž, 
16. Pohraničná ulica – pred budovou súdu,  
17. Budovateľská ulica – od ulice Slobody po obchod Blinker, 

 
B/ ruší  

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 682/2016, 
 

C/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
-  zabezpečiť postupnú projektovú prípravu s výkazom - výmerom pre chodníky   

v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,  
 
-   zabezpečiť procesy verejného obstarávania podľa poradia do výšky schváleného 

rozpočtu v danom kalendárnom roku, 
 
- pri realizácii postupovať v zmysle platných právnych predpisov s dodržaním 

súvisiacich technických noriem pre pozemné komunikácie a v zmysle platných 
zásad ochrany pamiatkovo chránených území. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1694/2018 
uznesenie 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených  
primátorom Mesta Komárno v roku 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Rozpočtové opatrenia č. 54/2017, 56/2017 až 65/2017, 79/2017 až 88/2017 a 93/2017 až 
108/2017 schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2017 za obdobie september až 
december 2017.  

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1695/2018 
uznesenie 

k Návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
   

Dôvodovú správu vysvetľujúcu potrebu zmeny rozpočtu na rok 2018, 
 
B/ schvaľuje 
  

zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, presun rozpočtovaných  
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a výdavky  nasledovne: 
 
- zníženie bežných výdavkov, program 5.15. Občianske združenie za lepšie 

Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás  o sumu 10.000,- eur, 
 

- zvýšenie bežných výdavkov, program 5.1 - Odbor školstva a kultúry: 
 

-  športový fond o sumu 8.000,- eur, 
-  kultúrny fond o sumu  2.000,- eur, 

 
C/ žiada 
      Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
      

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

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1696/2018 
uznesenie 

k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v projekte 
„MALÁ IŽA – zakruhovanie vodovodu“  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu s názvom „ MALÁ IŽA – zakruhovanie vodovodu“,  v rámci Výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, 
kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19,  ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom mesta Komárno a platným 
programom rozvoja mesta, 

 
2. pabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 
 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 
5.156,25 eur, 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta, predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami 
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
     postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: v súlade s termínmi projektu 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1697/2018 
uznesenie 

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

Komárom na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 

Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 789.138,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 779.638,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösova č. 39 na strane príjmov a výdavkov na rok 
2018 vo výške 117.157,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 
98.157,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov: 
 
- na rok 2019 vo výške 789.138,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 779.638,- eur), 
 
- na rok 2020 vo výške 789.138,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 779.638,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 
2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským Komárno, Ul. Eötvösova č. 39 na strane príjmov a výdavkov:  
 
- na rok 2019 vo výške 126.972,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 107.972,- eur), 
 
- na rok 2020 vo výške 126.972,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 107.972,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Komárno, Ul. Eötvösova č.39 na roky 2018 až 2020 je vyrovnaný 
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

C/ ukladá 
Ing. Péterovi Majerovi, riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
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zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1698/2018 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského, Komárno na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy J. A. Komenského, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2018 vo výške 811.343,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 799.343,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 116.922,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 100.922,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na strane príjmov 

a výdavkov: 
 
- na rok 2019 vo výške 811.343,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 799.343,- eur), 
 

- na rok 2020 vo výške 811.343,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 
výške 799.343,- eur), 

 
rozpočet Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky 2018 až 2020 je 
vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, Komárno na 

strane príjmov a výdavkov: 
 
-  na rok 2019 vo výške 128.014,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 111.014,- eur), 
 

-  na rok 2020 vo výške 129.014,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 
vo výške 111.014,- eur), 

 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole J.A. Komenského, Komárno na 
roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

C/ ukladá 
PaedDr. Zuzane Langschádlovej, riaditeľke Základnej školy J. A. Komenského, 
Komárno 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1699/2018 
uznesenie 

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

na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 706.225,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 706.025,- eur), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo 
výške 90.958,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 76.958,- 
eur), 

 
B/ berie na vedomie 

 
1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 

mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  na 
strane príjmov a výdavkov: 
 
- na rok 2019 vo výške 706.225,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 706.025,- eur), 
 
- na rok 2020 vo výške 706.225,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 706.025,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. 
mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na 
roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov: 

 
- na rok 2019 vo výške 98.654,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 84.654,- eur), 
 
- na rok 2020 vo výške 98.654,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 84.654,- eur), 
 

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet 
tvorí prílohu uznesenia), 
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C/ ukladá 
Mgr. Katalin Mátyásovej, riaditeľke Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1700/2018 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov na rok 2018 vo výške 362.846,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 357.846,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 81.320,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 66.820,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov: 
  
-  na rok 2019 vo výške 362.846,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 357.846,- eur), 
 
-  na rok 2020 vo výške 362.846,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 357.846,- eur), 
 
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2018 až 2020 je 
vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na 

strane príjmov a výdavkov: 
  
-   na rok 2019 vo výške 88.002,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 

výške 73.502,- eur), 
-   na rok 2020 vo výške 88.002,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 

výške 73.502,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na 
roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/ ukladá 

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

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



UZNESENIA Z 38. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 08. FEBRUÁRA 2018 

 

                                      48 Uznesenia podpísané primátorom dňa 13.02.2018 
 

 

1701/2018 
uznesenie 

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

na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 838.995,- eur (z toho dotácia zo 
štátneho rozpočtu vo výške 838.195,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 127.295,- 
eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 108.295,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane 
príjmov a výdavkov: 

  
- na rok 2019 vo výške 839.195,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 838.195,- eur), 
 

- na rok 2020 vo výške 839.195,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 
výške 838.195,- eur), 

 
rozpočet Základnej školy s vyučovacím  jazykom  maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 
2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov: 
  
- na rok 2019 vo výške 139.125,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 

vo výške 119.125,- eur), 
 

- na rok 2020 vo výške 139.125,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno 
vo výške 119.125,- eur), 

 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím  jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom na roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu 
uznesenia), 

 
C/ ukladá 

Judite Károlyi Szikonya, riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom  
maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Komárom 
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zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 
 

Termín: do 31.12.2018 
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
 
 
 
 



UZNESENIA Z 38. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 08. FEBRUÁRA 2018 

 

                                      50 Uznesenia podpísané primátorom dňa 13.02.2018 
 

 

1702/2018 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2018 až 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 

a výdavkov na rok 2018 vo výške 522.453,- eur (z toho dotácia zo štátneho 
rozpočtu vo výške 518.953,- eur), 
 

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 58.848,- eur (z toho dotácia 
z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 48.848,- eur), 

 
B/ berie na vedomie 

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na strane príjmov 
a výdavkov: 

  
-  na rok 2019 vo výške 522.453,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 518.953,- eur), 
 
-  na rok 2020 vo výške 522.453,- eur (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo 

výške 518.953,- eur), 
 

rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2018 až 2020 je 
vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 

strane príjmov a výdavkov: 
  

-   na rok 2019 vo výške 63.733,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 
výške 53.733,- eur), 

 
-   na rok 2020 vo výške 63.733,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 

výške 53.733,- eur), 
 
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno na 
roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu uznesenia), 

 
C/ ukladá 

Mgr. Helene Weszelovszkej, riaditeľke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, 
Komárno 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

  
Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1703/2018 
uznesenie 

k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti 
Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2018 až 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške 
734.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo výške 662.000,- eur), 

B  berie na vedomie 

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov: 
 
- na rok 2019 vo výške 723.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 

výške 650.000,- eur), 
 

- na rok 2020 vo výške 722.000,- eur (z toho dotácia z rozpočtu Mesta Komárno vo 
výške 650.000,- eur), 

 
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, 
Nyár utca 12, Komárom na roky 2018 až 2020 je vyrovnaný (rozpočet tvorí prílohu 
uznesenia), 

 
C/ ukladá 

Františekovi Petrovi, riaditeľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, 
Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom 

 
zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
 

Termín: do 31.12.2018 
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1704/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schvaľuje 
 

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne: 

 
1. City Reboot, Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na vydanie audio knihy : Daniela Kapitánová – Temetö konyv“, 
 
2. Csemadok Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno,  
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Galéria, výstavy a kultúrne programy“, 
 
3. CSEMADOK Základná organizácia, Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno 
 vo výške 1.200,00 eur na podujatie „XXVII. Harmonia Sacra Danubiana 2018 „ 
 
4. CSEMADOK – OBLASTNÝ VÝBOR, Nám. Kossutha 3, 94501 Komárno, 
      vo výške 500,00 eur na podujatie „Kultúrne prechádzky okolo Komárna“, 
 
5. Detský kútik Žubrienka - Poronty, Vodná 293/3, 945 01 Komárno, 
 vo výške 600,00 eur na podujatie „Aktivity pre deti…“, 
 
6. Divadlo Boráros Imre , Pávia 27/14, 945 01 Komárno, 
      vo výške 300,00 eur na divadelné predstavenie „ Hitt és ilúzió „, 
 
7. Egy Jobb Komáromért PT, Szinnyeiho ul. 18, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.500,00 eur na prednášky, usporiadanie festivalov, 
  
8. Fond Doroty Kanthovej, Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „XIV. Vianočný benefičný koncert“, 
 
9. Generation C Media s.r.o., Iža 445, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Pravidelná on-line rubrika – Kam do mesta“, 
 
10. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatia „PesFest 2018“, 
 
11. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno,  
      vo výške 300,00 eur na podujatie „Live 2018“, 
 
12. Hänsel Reštaurácie, Valchovnícka 21, 945 01 Komárno,  
 vo výške 150,00 eur na podujatie „Letná bluesová noc 2018“, 
 
13. Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o., 945 01 Komárno 
 vo výške 0,00 eur na Týždenné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre SPŠ Komárno, 
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14. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, 945 01 Komárno, 

  vo výške 900,00 eur na podujatie „Oslava - Szent István király napi ünnepség“, 
 
15. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és 

Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.000,00 eur na podujatie „Slávnostné odovzdanie Ceny Jókaiho – oslavy pri 

príležitosti 192. výročia narodenia Móra Jókaiho“, 
 
16. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési  és 

Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na podujatie „ Slávnostný večer  na počesť a výstava kníh na počesť 

A. Szénássyho“, 
 
17. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési  és 

Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Magyar népmese napja - 6. városi népmese napja“, 
 
18. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno,  

vo výške 1.500,00 eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru GIMISZ“, 
 

19. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno,  
vo výške 2.000,00 eur na podujatie „55. Jókaiho dni, 
 

20. KANTANTÍNA O.Z. Komárno 
 vo výške 600,00 eur na deň Evanjelickej cirkvi, 
 
21. Kassai škola jazdcov, Nová Osada 4504, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na „Preteky v jazdeckej zručnosti – Puszták népe, lovasviadal“, 
 
22. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, 945 01 Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „XXI. zraz hist. vozidiel v Komárne“, 
 
23. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „3. letný tábor – tvorivé dielne s čitateľmi“, 
 
24. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na výstavu „Letný čitateľský tábor pre deti“, 
 
25. Komárňanský komorný orchester,  Letná 12, 94501 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na podujatie Novoročný koncert, 
 
26. Komárňanský komorný orchester, Letná 22, 94501 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na podujatie Vianočný koncert, 
 
27. Komárňanský komorný orchester, Letná 22, 94501 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na podujatie Slávnostný koncert v rámci 27. komárňanských dní, 
 
28. Komárňanský komorný orchester, Letná 22, 945 01 Komárno, 
  vo výške 0,00 eur na podujatie 10.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky Beliczay 

Gyulu, 
 
29. Komárňanský komorný orchester,  Letná 22, 945 01 Komárno, 
   vo výške 0,00 eur na koncert : Mozart IN D – mol, 
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30. Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok - Komáromi 
Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, K. Thalyho 14, Komárno, 

 vo výške 500,00 eur na vyhotovenie replík oblečenia v majetku spolku, 
 
31. Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na prípravu novej choreografie FS Dunaj, 
 
32. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na odborné sympózium – Voda v dejinách, 
 
33. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Výstava k dejinným výročiam rok 1918,1968,1993, 
 
34.  Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na tvorivé dielne v Komárňanskom archíve, 
 
35.  Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno, 
 vo výške 300,00 eur  Komárňanské kolikviá historikov a archivárov, 
 
36.  Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 

Komárno,  
vo výške 0,00 eur na nákup odborných publikácií z Maďarska, 
 

37.  Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01 
Komárno,  
vo výške 200,00 eur na vydanie zborníka „sociálna a zdravotná starostlivosť 
v premenách čias“, 
 

38.  N.O. Patrona Nostra, Rozmarínova 2, 945 01 Komárno,  
       vo výške 350, eur na podujatie„ Kultúra bez hraníc“, 
 
39.  Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno,  

vo výške 600,00 eur na podujatie „Deň maďarskej kultúry a poézie, 
  

40.  Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno,  
 vo výške 1.500,00 eur na podujatie „Dobré slovo – Jó szó“, 
 

41.  NatMed s.r.o. Komárno, Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno, 
      vo výške 300,00 eur na podujatie „ Jazz a víno v tieni bášt- 2018“,   
 
42.  OZ ART FORT PT, Nádvorie Európy 38, 945 01 Komárno, 

vo výške 300,00 eur na podujatie „Kultúrne programy ART Pódium“, 
 

43.  OZ Concordia Chorus - Concordia Chorus PT, Hradná 1, 945 01 Komárno, 
vo výške 1.200,00 eur na podujatie „Slávnostný koncert speváckeho zboru Concordia 
z príležitosti 100 výročia ukončenia I. svetovej vojny, 

 
44.  OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno, 

vo výške 2.000,00 eur na podujatie „Multi-kultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby 
KÚT“, 
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45. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Adventné koncerty vážnej hudby“, 
 
46. OZ Čestný rád na Slovensku, Strážna 2,  945 01 Komárno – Nová Stráž, 

vo výške 100,00 eur na podujatie  „Slávnostné udelenie titulu Občiansky čestný rád na 
Slovensku“, 

 
47. OZ AVE, Zlievárenská 2274/15, 945 01 Komárno,  

 vo výške 400,00 eur na vydanie nového CD nosiča P.Emmera, 
 

48. O.Z. Camerata  Comorra , Hradná 1, 94501 Komárno, 
  vo výške 1.000,00 eur na podujatie  XXI  Majstrovské kurzy komornej hudby, 
 

49. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž, 
 vo výške 1.100,00 eur na podujatie „ Divadlo pre všetkých“, 
 
50. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž, 
 vo výške 1.000,00 eur na Pénteki szöszmötöles, 
 
51. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň poézie“, 
 
52. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž, 

 vo výške 2.000,00 eur na  podujatie „Ekhós- szekér- fesztivál – medzinárodný divad.  
festival“, 
 

53. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž, 
vo výške 1.200,00 eur na podujatie „ÉS ?! 25“, 

 
54. O.Z. Komárňanský okrášlovací spolok, Vnútorná Okružná 176/9, 94501 Komárno, 

 vo výške 2.000,00 eur na podujatie Komárňanské leto 2018, 
 

55. O.Z. Karpatia Sport, Dunajské nábrežie 42/3, 94501 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Maďarský literárny deň“, 

 
56. O.Z. NEC ARTE NEC MARTE,  Kováčska 11, 94501 Komárno, 

 vo výške 1.200,00 eur na odborné prednášky o histórii Komárna, 
 

57. O.Z. NEC ARTE NEC MARTE,  Kováčska 11, 94501 Komárno, 
      vo výške 1.000,00 eur na vydanie knihy fotografií Fedora Gabbčana, 
 
58. O.Z N.G.G. – Nádej Novej generácie, S.Takácsa 19, 94501 Komárno, 

 vo výške 500,00 eur na podujatie „ Noc cintorínov“, 
 

59. O.Z. Rácz Cello Quartett, Ulica Slobody 1748/3,94501 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na usporiadanie netradičných hodín hudobnej výchovy ZŠ, 
 

60. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno, 
vo výške 500,00 eur na podujatie „Netradičné hodiny hudobnej výchovy so Zoltánom 
Hanuszom a priateľmi“, 

 
61. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno, 

 vo výške 400,00 eur na podujatie „Tanečné domy v Komárne“, 
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62. OZ Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 na podujatie ! Detské koncerty E. Korpás – koncertná premiéra CD  
       nosiča, 
 
63. OZ Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, 945 01 Komárno, 
 vo výške 2.000,00 eur na „Organizovanie folklórneho festivalu FONOGRÁF“, 
 
64. OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.000,0 eur na vydanie katalógu FOTOPIKNIK, 
  
65. OZ Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.500,00 eur na podujatie „6 Lehárovo leto 2018“, 
 
66. OZ Franza Lehára, Strážna 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.500,00 eur  na podujatie „ gastropivný dychový festival“, 
 
67.  OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na podujatie „Adventný koncert komárňanských speváckych 

zborov“, 
 
68. OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Metamorózisok – minden ami zene“, 
 
69. OZ KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Organizovanie klubových večier hudobnej skupiny 

Kor-Zár“, 
 
70.  OZ MÁK, Jókaiho 14, 94501 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na nahrávanie CD hudobnej skupiny Pengö, 
 
71.  OZ NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Kolož 148/1, 945 01 Komárno – Ďulov Dvor, 
 vo výške 200,00 eur na  podujatie „IV. denný letný tábor NIKI Dance & Sport“, 
 
72.  OZ PARAVÁN PT, Letná 18/6, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.000,00 eur na podujatie „Letné koncerty vážnej hudby na Nádvorí Európy“, 
 
73.  OZ PARAVÁN PT, Letná 18/6, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Predstavenia  - poetická zostava Viki  Rák“, 
 
74.  O.Z. Palatinus, Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur  na slávnostné odhalenie sochy G. Alapyho, 
 
75.  OZ Rév, Dôstojnícky pavilón, 945 01 Komárno, 
 vo výške 1.500,00 eur na organizovanie festivalov populárnych , folklórnych podujatí, 
 
76.  O.Z. Rádio Mária Slovakia, Jókaiho 6, 94501 Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na vysielanie denného regionálneho náboženského a kultúrneho 
 programu, 
 
77.  OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, 945 01 Komárno, 
 vo výške 2.000,00 eur na podujatie „IV. Komarátsky festival detí“, 
 
78.  OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, 945 01 Komárno, 
      vo 2.000,00 eur na podujatie Naše Vianoce, 
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79.  OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, 945 01 Komárno, 
      vo výške 200,00 eur na predstavenie úspešných osobností z južného Slovenska, 
 
80.  OZ WELFARE, Ružová 3030/5, 945 01 Komárno 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „1.  Komárňanský filmový festival amaterskej filmovej 

tvorby“, 
 
81.  PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na výstavu nadácie Pravá Perla, 
 
82.  PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na jubilejnú výstavu  akad. Maliara Juraja Dolána, 
 
83.  PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie  „Spoločná výstava Evy Mayer a Arona Majoros“, 
 
84.  PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnia v knižnici“, 
 
85.  Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Mérföldkövek konferencia “, 
 
86.  Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 

vo výške 300,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2018“, 
 
87. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na publikáciu popolárno-vedeckých článkov M. Máczu“, 
 
88. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na archeologický výskum v komárňanskej pevnosti“ 
 
89. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na vydanie medailí na počesť 170.výročia narodenia R. Gyulaiho 
 
90. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na propagačnú publikáciu archeologické bádanie Komárna a okolia 
 
91. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na rekonštrukciu avarského bojovníka na výstavné účely 
 
92.  Protest. Maď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és 

Kultúrális Egyesület, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na podujatie  „Harmos Károly Celoštátna výtvarná súťaž XI.Harmos 

Károly  Országos képzőműveszeti pályázat“  
 
93. Protest. Maď. vzdelávací a kult. Spolok – Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és 

Kultúrális Egyesület, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na  podujatie „VIII Tvorivé dielne – VIII.Harmos Károly 

kepzőműveszeti alkotótábor“, 
 
94. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 650,00 eur na podujatie „COM-DANCE“, 
 
95. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Deti deťom 2018“, 



UZNESENIA Z 38. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 08. FEBRUÁRA 2018 

 

                                      58 Uznesenia podpísané primátorom dňa 13.02.2018 
 

 

96.   Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške  300,00 eur na podujatie „Komárňanské  FOTO Spektrum 2018, 
 
97.   Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Kde bolo, tam bolo...“, 
 
98.   Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „Graffity spájajú“, 
 
99.   Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Komárňanské ART Spektrum“, 
 
100. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „Pohybom ku zdraviu“, 
 
101. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „4. ročník História Komárna vzdialená i blízka“, 
 
102. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „3 ročník Týždeň rodiny“, 
 
103. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Kreatívne bez bariér .“, 
 
104. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Fotografie starých čias „, 
 
105. Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského, Komenského 3, Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „ Rozprávka nás spája “, 
 
106. Rodičovské združenie pri ZŠ rozmarínová, Rozmarínová ul. 1, Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „6.jesenný deň zdravia s Rozmarínkou“, 
 
107. Rodičovské združenie pri ZŠ, Ul. pohraničná 9, Komárno, 
 vo výške 500,00 eur na oslavy 125.výročia založenia školy, 
 
108. Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na podujatie „6. Medový festival ZO SZV Komárno“, 
 
109. Spoločnosť Cornides István, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa“, 
 
110. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Turnaj v anglickom jazyku pre žiakov SŠ – 

scrabble“, 
 
111. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01 Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „V objatí kníh – maratón v nepretržitom čítaní“, 
 
112. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na vydanie knihy o Komárne z príspevkov žiakov kom.škôl, 
 
113. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 94501 Komárno, 
 vo výške 0,00 eur na  rozvíjanie podnikateľskej zručnosti, 
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114. Stredná priemyselná škola -  ISzKI, Petőfiho 2, 945 01  Komárno,  
 vo výške 1.000,00 eur na  realizáciu predstavenia Svet umenia je nám blízky, 
 
115. SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno, 
 vo výške 100,00 eur na podujatie „Hagyományőrzők találkozója“, 
 
116. Teátrum, Lipová 1, 945 01 Komárno, 
 vo výške  500,00 eur na  realizáciu divadelného predstavenia Jevgenij Doga: A cigány 

tábor az égbe megy „, 
 
117. TÉKA társulás, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno, 
 vo výške  400,00 eur na podujatie „ Populárno vedecký letný tábor 2018 pre mladých  
        bádateľov, 
 
118. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno,  

vo výške 2.000,00 eur na  podujatie „24. Festival Borostyán“, 
 
119. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno, 
 vo výške 300,00 eur na podujatie „Hudobný klub Borostyán“, 
 
120. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar           

Pedagógusokzövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 800,00 eur na podujatie „XXII.  Komárňanské pedagogické dni – XXIII 

Komáromi pedagógiai napok“, 
 
121. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárne, 
 vo výške 500,00 eur na podujatie „ Zväz maď. pedagógov XXVI. Letná akadémia 

M.Jókaiho - Az SZMPSZ XXVI. Jókai Mór nyári egyeteme“, 
 
122. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, 
 vo výške 400,00 eur na podujatie „ XIV. Tvorivý tábor  -  XIV. Jókai Mór vers és 

prózamondó tábor“, 
 
123. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno, 
 vo výške 800,00 eur na celoročnú činnosť – Klub Shalom – mier , 
 
124. WEST 2.0 s.r.o., Senný trh 6, 945 01 Komárno,  
 vo výške 1.300,00 eur na podujatie „WAKE UP KN vol. 7 , 
 
125. WEST 2.0 s.r.o., Senný trh 6, 945 01 Komárno, 
 vo výške 2.000,00 eur na  podujatie „LAKE UP  vol. 7“, 
  
126. 1. Správcovská n.o. , Lesná  173/32, 945 01 Komárno,  
 vo výške 100,00 eur na  podujatie spoznaj históriu bášt, 
 
127. AniImátori KN, Jazerná 193/5, 945 01 Komárno,  
 vo výške 0,00 eur na Slovensko – maďarský benefičný ples“, 
 
128. Animátori KN, Jazerná 193/5, 945 01 Komárno,  
 vo výške 500,00 eur na podujatie „Mikuláš 2018“, 
 
129. Bíro Lucián , n.f., Biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, 
 vo výške 200,00 eur na podujatie „Kultúra , viera a vzdelávanie, 
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130. Cirkevná spojená škola Marianum, Biskupa Királya 30, 945 01 Komárno,  
vo výške 400,00 eur na reprezentáciu Komárna speváckym zborom SCHOLA 
MARIANA v Slovenskom rozhlase, 
 

131. City Reboot Hviezdna 235711, 945 01 Komárno,  
vo výške 500,00 eur na  podujatie „ART  MIX  Festival“, 

 
132. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvösova Komárno, 
        vo výške 500,00 eur na činnosť bábkarskej skupiny „ Tekergök „ 
 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN č. 13/2012 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť, 
 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

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

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1705/2018 
uznesenie 

k rozdeleniu finančných prostriedkov na vynútené opravy a údržbu v roku 2018 medzi 
školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

 
v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2018 boli schválené finančné 
prostriedky na program 6.1.8. Školy – vynútené opravy a údržba v celkovej výške 300 
tis. eur, 
 

B/ berie na vedomie 
 

žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
o poskytnutie finančných prostriedkov na najnutnejšie investície, resp. opravy 
v priebehu roka 2018, 
 

C/ schvaľuje  
 

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 presun finančných 
prostriedkov v celkovej výške 47.812,- eur s kódom zdroja 41 z bežných výdavkov 
Program 6.1.8. Školy – vynútené opravy a údržba na kapitálové výdavky Program 
8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície do školských zariadení, 

 
2. poskytnutie finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Komárno na 

rok 2018, z programu 6.1.8. Školy – vynútené opravy a údržba a zmenu rozpočtu 
základných škôl a Základnej umeleckej školy Komárno v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018 v celkovej výške 163.174,- eur navýšenie 
na strane bežných výdavkov nasledovne: 

- pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom vo 
výške 25.000,- eur na výmenu ležatého kanalizačného vedenia a výmenu 
plastových okien, 

- pre Základnú školu Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, 
Komárno vo výške 25.000,- eur na opravu kanalizačného systému 
a sociálnych zariadení, 

- pre Základnú školu Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – 
Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom vo výške 25.000,- 
eur na výmenu vykurovacích telies a rozvodov – I. etapa, 

- pre Základnú školu, Ul. pohraničná 9, Komárno vo výške 25.000,- eur na 
opravu strechy prístavby, 

- pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, 
Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo 
výške 25.000,- eur na výmenu časti kanalizačnej siete a opravu sociálnych 
zariadení, 

- pre Základnú školu, Rozmarínová ul. 1, Komárno, vo výške 25.000,- eur 
na opravu podláh a výmenu okien, 

- pre Základnú umeleckú školu, Letná ul. 12, Komárno, vo výške 13.174,- 
eur na opravu sociálnych zariadení, 

 
3. opravu a údržbu školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Komárno v celkovej výške 89.014,- eur z Programového 
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rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, z programu 6.1.8. Školy – vynútené opravy 
a údržba nasledovne: 
- MŠ Eötvösa 48 vo výške 10.000,- eur na opravu chodníkov v areály MŠ, 
- MŠ Eötvösa 64 vo výške 10.000,- eur na opravu sociálnych zariadení 

a výmenu zásobníka teplej vody, 
- MŠ Ul. františkánov vo výške 1.000,- eur na výmenu svietidiel, 
- MŠ Kapitánova vo výške 17.514,- eur na opravu strechy – výmena škridla, 

odkvapovej žľaby, odstránenie komínov a murárske práce, 
- MŠ K.Kacza 33 vo výške 16.000,- eur na výmenu kanalizačných potrubí 

a opravu izolácie balkónu, 
- MŠ K.Kacza 39 vo výške 14.000,- eur na opravu sociálnych zariadení, 
- MŠ Lodná vo výške 15.000,- eur na výmenu kanalizácie, 
- MŠ Ul. mieru vo výške 5.500,- eur na opravu sociálnych zariadení, 

 
4. realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia školských zariadení bez právnej 

subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v celkovej výške 
47.812,- eur z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, z programu 
8.3 – Rozvoj mesta, položka 700 – Investície do školských zariadení nasledovne: 
- MŠ Lodná vo výške 1.000,- eur na vybudovanie samostatného vchodu pre 

výdajňu kuchyne, 
- MŠ Mederčská vo výške 28.012,- eur na rekonštrukciu strechy hlavnej budovy 

aj so zateplením, 
- MŠ Nová Stráž vo výške 18.800,- eur na zateplenie budovy a rekonštrukciu 

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

riaditeľom (-kám) základných škôl a Základnej umeleckej školy Komárno 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 
1. premietnuť zmeny v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 

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

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

Termín: do 31.12.2018 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1706/2018 
uznesenie 

na poskytnutie účelovej dotácie  pre Kajak & kanoe klub Komárno  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/        berie na vedomie  
 
            žiadosť Kajak & Kanoe klubu, Komárno, IČO:00609153 o účelovú dotáciu vo výške 

10 000 eur, na kúpu motorového vozidla.  
 
B/ schvaľuje  
 

1/  poskytnutie dotácie pre Kajak & Kanoe klub, Župná 18, 945 01 Komárno, 
IČO:00609153 z položky „Rezerva - poslanci“ v celkovej výške 10.000,- eur, 

 
2/   zmenu Programového rozpočtu na rok 2018, presun rozpočtovaných prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky nasledovne: 

 
- zníženie „Rezervy poslancov“, program 8.7, odd. 06, položka 630, o sumu 

10.000,- eur,  
 
- zvýšenie programu 5.1., odd. 08, položka 642 – dotácia pre Kajak & Kanoe klub 

o sumu 10.000,- eur, 
                 

C/  žiada 
    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového   

rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, 
 

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí účelovej finančnej 
dotácie v zmysle bodu A/ B/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú  
dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na podporu športu (športového 
fondu) pre Kajak & Kanoe klub Komárno, občianske združenie, 945 01 Komárno, 
Župná 18, IČO: 00609153. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1707/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov 
na rok 2018 z rozpočtu Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 236.400,- eur 
nasledovne: 

 
1. AQUA Club Komárno 500,-   eur 
2.     FALKA O.Z.                                                                  200,-     eur 
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 1000,-   eur 
4. Dievčenský volejbalový klub Komárno 5.500,-   eur 
5. Szarkaláb- Občianske združenie 0,-   eur 
6.     Občianske združenie Lepšie zdravie 1.000,-     eur 
7. Kajak & kanoe klub Komárno 17.000,-   eur 
8. Karate klub ABC car Komárno 2.000,-   eur 
9. KFC Komárno 71.000,-   eur 

10. Klub extrémnych športov Komárno 1.000,-     eur 
11.   Klub turistov KORMORÁN                                                   500,-     eur 
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno 700,-   eur 
13. Klub Vodného Motorizmu  LODIAR  800,-   eur 
14. Klub vodného póla Komárno 15.000,-   eur 
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN 800,-   eur 
16. Komárňanský šachový klub 1.000,- eur 
17. Mestský basketbalový klub Komárno 44.000,- eur            
18.   Slovenský rybársky zväz Komárno                                                   0,-    eur 
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3.500,-   eur 
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno 3.500,-   eur 
21. Stredná priemyselná škola 800,-   eur 
22. Slovenská federácia KEMPO  8.000,-   eur 
23. Športový biliardový klub 600,- eur 
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 7.000,-   eur 
25. ŠSK ROYAL 3.500,-   eur 
26. Tenisový klub SPARTAK Komárno 1.500,-  eur 
27. TJ Dynamo Nová Stráž 5.000,-   eur 
28. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600,-   eur 
29. TJ SPŠ Komárno 600,-   eur 
30. TJ Step Komárno 8.000,-   eur 
31. Volejbalový klub Spartak UJS Komárno 30.000,-   eur 
32. Zápasnícky klub Slávia Komárno 800,-   eur 
33. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 9.000,-   eur 
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s tým, že: 
 
a) predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 

všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4  VZN č. 2/2012 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru 
a šport v znení VZN č. 15/2012, 
 

b) v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na podporu 
športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na prenájom športovísk 
v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že výška 
nájomného sa z dotácie podľa bodu A/ 1. až 35. sa z uvedenej sumy prevádza 
priamo príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, 

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

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

vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu 
        Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1708/2018 
uznesenie 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií  na jednorazovú aktivitu športových 
klubov na rok 2018 z rozpočtu Mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 10 080,00 eur 
nasledovne: 
 
1.  Cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya, 945 01 Komárno,  
     -  vo výške 200,00 eur  na  akciu Športuj inak- netradičné športy v Komárne,  
                                                        
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, 945 01 Komárno, 

- vo výške 280,00 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných 
škôl, 

- vo výške 700,00 eur na usporiadanie XIV. ročníka basketbalového turnaja  
Memoriál Eduarda Šeba, 

- vo výške 200,00 eur na 5. ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – 
VIKTORIA CUP, 

 
3.  Mgr. Erik Ehrenberger, 945 01 Komárno, 

- vo výške 1.200,00 eur na podporu finálového turnaja  futsalovej ligy, 
 
4. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Komárno, 
    -  vo výške 500,00 eur na usporiadanie 8. ročníka Olympijského festivalu detí 

a mládeže / podpora mládežníckeho športu/, 
 
5. TOP liga, o.z. Bratislava – nemá sídlo v Komárne, 

- vo výške 0,00 eur – detská liga v malom futbale 
 
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno, 

- vo výške 700,00 eur  na Piko- Bike maratón – 7. ročník, 
 
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,  945 01 

Komárno,  
-  vo výške 1.700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“, 
-  usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“, 
-  na usporiadanie SZMGOB Basketbal, 

 
8. SZARKALÁB – Občianske združenie,  
    -  vo výške 400,00 – Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D, 
 
9. Združenie maďarských rodičov na Slovensku – ZO pri ZŠ Eötvösa s VJM  
   945 01 Komárno, 
    -  vo výške 500,00 eur na športovú a záujmovú činnosť žiakov ZŠ – stolný tenis 
 
10. Slovenský rybársky zväz – MO Komárno 
   -   vo výške 0,00 eur – 2. ročník medzinárodných pretekov v love rýb udicou, 
 
 



UZNESENIA Z 38. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 08. FEBRUÁRA 2018 

 

                                      67 Uznesenia podpísané primátorom dňa 13.02.2018 
 

 

11. Slovenský rybársky zväz- MO Komárno, 
- vo výške 1.400,00 eur na medzinárodné  rybárske preteky  III. APALI CARP 

CUP preteky, medzinárodná rybárska súťaž,  
 

 12. Slovenská rada rodičovských zdužení – RZ pri ZŠ Komenského, 
      - vo výške 500,00 eur na trojstretnutie družobných škôl na škole J .A.  

Komenského,   
 
13. Rodičovské združenie pri  ZŠ  Pohraničná, Komárno, 
      - vo výške 500,00 eur na – 125 m pre školu – športové podujatia, 
 

  14. 1. Správcovská n. o. Komárno, 
       - vo výške 100,00 eur – zahrajme sa na vojačika – branné cvičenie pre deti 

a mládež, 
 
15.  KARPATIA SPORT, o. z. Komárno 
       - vo výške 300,00 eur -  medzinárodný futbalový  turnaj  pre stredoškolákov,          

spomienka na „ ARANYCSAPAT“ 
 
16. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno, 
       - vo výške 500,00 eur na ROZMARINGCUP 4. ročník medzinárodného turnaja 

vo florbale žiakov o Pohár primátora mesta Komárno, 
 
17. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno, 
       - vo výške 200,00 eur na 8 hodinový AEROBIK MARATÓN, 
 
18. Bíro Lucián , n.f. Komárno 
      - vo výške 200,00 eur – V. ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na         

gymnastiku, 
 
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie 
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 
v znení VZN č. 15/2012, 

   
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

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

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

        Zodpovedný: prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1709/2018 
uznesenie 

k návrhu poskytnutie dotácie podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       berie na vedomie  
             

žiadosti: 
 
A/  Comorra Servis, Športová 1, 94501 Komárno, IČO: 44191758, 
B/  TJ DYNAMO Nová Stráž, Hlavná , 94504 Komárno, IČO: 31872701, 
C/  KFC Komárno, Športová ul. 1, 945 01 Komárno, IČO: 37859170, 
D/  Tenisový klub Spartak Komárno, ul. Vodná 2, 94501 Komárno, IČO: 3185192 
E/  Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ul. č. 22, 945 01 Komárno, IČO: 

36108090, 
F/   ZŠ s VJM Ul. Práce, ul. Práce 24,94501 Komárno, IČO:37861191, 
G/  ZŠ Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1,94501 Komárno, IČO:37861131, 
H/  ZŠ. J. A. Komenského, Komenského 3, 94501 Komárno, IČO:37861112, 
I /   ZŠ s VJM Eötvösova, Eötvösova 39, 94501 Komárno, IČO : 37861204, 
 

B/ schvaľuje  
 

     poskytnutie dotácie podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2018 – 
program 5.1 - Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta, oddiel 08.1.0, položka 
642001*41 pre:  

 
 
A/   Comorra Servis Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758,      

  -  rekonštrukcia plaveckého bazéna v sume 67.091,- eur s DPH, 
 
B/  TJ DYNAMO Nová Stráž, Hlavná, 945 04 Komárno, IČO: 31872701, 

  -  šatňa a tribúna v sume 5.137,- eur s DPH, 
  -  hlavná budova celá strecha v sume 8.527,- eur s DPH, 
  -  telocvičňa- maľovanie + hrubé opravy v sume 1.730,- eur s DPH, 

        Celková suma : 15.394,- eur s DPH, 
 

C/  KFC Komárno, Športová č.1, 945 01 Komárno , IČO: 37859170, 
-  nutná oprava sociálnych miestností v sume 5.621,- eur s DPH,  

 
D/  Tenisový klub Spartak Komárno, Ul.Vodná 2, 94501 Komárno ,IČO: 31825192, 
        -  výmena oplotenia v sume 15.700,- eur s DPH, 
 
E/ Zápasnícky klub Spartacus Komárno, Hradná ulica č.22, 94501 Komárno,                        

IČO: 36108090 
       - kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične v sume                

12.114,- eur s DPH, 
 
F/   Základná škola s VJM Ul. Práce 24, 94501 Komárno, IČO: 37861191, 
     -  malá telocvičňa – rekonštrukcia a zateplenie strechy v sume 24.500,- eur, 
     -  malá telocvična – výmena svetiel v sume 4.000,- eur 

 -  maľba telocvične v sume  2.700,- eur, 
Celková suma : 31.200,- eur s DPH,  
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G/  Základná škola Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1, 945 01 Komárno, IČO:   
37861131, 
- dodatočná tepelná izolácia telocvične v sume 12.033,- eur,  
- rekonštrukcia drevených parkiet v sume  14.100,- eur, 

                Celková suma: 26.133,- eur s DPH, 
 
           H/  Základná škola Jána Ámosa Komenského , Komenského 3, 945 01 Komárno 
                   IČO : 37861112, 

- výmena okien v sume :  14 373,- EUR 
 

      I  / ZŠ s VJM Eötvösa, Eötvösa 39, 94501 Komárno,IČO: 37861204, 
                -  malá telocvičňa  - výmena ochranných dosiek v sume: 7.150,- eur, 
                -  oprava schodov pri telocvični v sume: 2.405,- eur, 
                -  výmena dverí v telocvični v sume 2.820,- eur, 
               Celková suma: 12.374,- eur s DPH,   

             
C/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov zmlúv o poskytnutí účelovej finančnej 
dotácie v zmysle bodu A/ B/ tohto uznesenia a následne poukázať schválené finančné  
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna - Program 5.1 Dotácie na 
športové zariadenia v majetku mesta, oddiel 08.1.0, položka 642001*41. 

 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1710/2018 
uznesenie 

k prerušeniu 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ prerušuje 
 

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 20.00 hodine,  
 
B/  určuje 
 

termín pokračovania 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne na deň 14. 
február 2018 (streda) so začiatkom o 14.00 hod..   

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
 
 
 
 

 
 


