
UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 27. OKTÓBRA 2016 (V MIMORIADNOM TERMÍNE) 

 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 28.10.2016 1 

987/2016 
k návrhu overovate ľov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného 
dňa 27. októbra 2016 (v mimoriadnom termíne) nasledovne: 
 

- JUDr. Margit Keszegh, 
-       JUDr. Štefan Bende.  

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

             primátor mesta 
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988/2016 
uznesenie 

k návrhu programu 25. zasadnutia Mestského zastupit eľstva v Komárne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje  
 
program 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 27. 
októbra 2016 (v mimoriadnom termíne) v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie  
2. Návrh na podanie projektu "Cezhraničný turistický park" 
3. Návrh na podanie projektu "Integrovaná cykloturistická sieť PONS DANUBII" 
4. Žiadosť o predplatenie členského príspevku Pons Danubii za rok 2017 v roku 2016 
5. Informatívna správa o činnosti EZÚS Pons Danubii 2011-2016 
6. Záver 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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989/2016 
uznesenie 

k podaniu projektu „Cezhrani čný turistický park“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

Správu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzením, IČO: 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno o projekte Cezhraničný turistický park pre výzvu Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra, 
špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, 

  
Cieľ projektu: vytvorenie turistického parku podľa maketu pevnosti Komárom, 

 
B/ súhlasí 
 

1.   s predložením žiadosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons 
Danubii s ručením obmedzením o nenávratný finančný príspevok na 
projekt: Cezhraničný turistický park, pre výzvu Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra,  
špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, ktorej ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom mesta Komárno a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno, 

 
2.   s tým, že Žiadosť o nenávratný príspevok na  projekt: Cezhraničný turistický 

park,  pre výzvu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra, špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie 
atraktivity pohraničnej oblasti bude podaná Európskym zoskupením 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO: 
45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, 
 

C/ žiada 
  

Riaditeľa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzeným postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

    
D/ schva ľuje 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
 

- zámer prenájmu časti pozemku  o výmere 452,01 m2 z parcely registra 
„C“ č. 1830, ost. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (upresnený 
situačným plánom, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia), na dobu určitú 10 
rokov, 

 
            pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 

obmedzeným, IČO : 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno, 
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      ako prípad hodný osobitného zreteľa, na verejnoprospešné účely, t.j. na 
vybudovanie turistického parku, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti v rámci 
regiónu, 

 
2. nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok,  
 
za nasledovných podmienok : 

 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok 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, 

 
E/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu E/ tohto uznesenia, 
 

Termín : 15 dní od schválenia uznesenia 
 

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

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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990/2016 
uznesenie 

k podaniu projektu „Integrovaná cykloturistická sie ť Pons Danubii“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
 

Správu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzením, IČO: 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno o projekte Integrovaná cykloturistická sieť Pons Danubii pre výzvu 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – 
Príroda a kultúra, špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, 
 
Cieľ projektu v meste Komárno: vytvorenie cyklopožičovní v Komárne, 

 
B/ súhlasí 
 

1. s predložením žiadosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons 
Danubii s ručením obmedzením o nenávratný finančný príspevok na 
projekt: Integrovaná cykloturistická sieť Pons Danubii - vytvorenie 
cyklopožičovní v Komárne, pre výzvu Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra, špecifický cieľ 
1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, ktorej ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom mesta Komárno a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno, 

 
2. s tým, že Žiadosť o nenávratný príspevok na projekt Integrovaná 

cykloturistická sieť Pons Danubii - vytvorenie cyklopožičovní v Komárne,  
pre výzvu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra,  špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie 
atraktivity pohraničnej oblasti, bude podaná Európskym zoskupením 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO: 
45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, 

 
C/ žiada 
  

Riaditeľa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzeným postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 

 
D/ schva ľuje 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
 

- zámer prenájmu časti pozemku  o výmere 48,60 m2 z parcely registra 
„C“ č. 7186/1, ost. plocha a časti pozemku  o výmere 48,60 m2 z parcely 
registra „C“ č. 2037, ost. plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, 
(upresnený situačným plánom, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia) na dobu 
určitú 10 rokov, 
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pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzeným,  IČO: 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno, 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, na verejnoprospešné účely, t.j. na 
vybudovanie staníc cyklopožičovní v meste Komárno, ktoré budú slúžiť širokej 
verejnosti v rámci celého regiónu. 

 
2.  nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. parc. registra „C“ č. 7186/1 za 8,16 

eur/m2/rok a parc. registra „C“ č. 2037 za 10,83 eur/m2/rok,  
 

za nasledovných podmienok : 
 

- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemky 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, 

 
E/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu E/ tohto uznesenia, 

 
Termín : 15 dní od schválenia uznesenia 

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

 
 
  
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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991/2016 
uznesenie 

k žiadosti  o predplatenie členského príspevku pre Pons Danubii na rok 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ berie na vedomie 
   

Žiadosť Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzením, IČO: 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno o finančné zdroje účelové zdroje na predfinancovanie projektu 
SWARE, zo dňa 17.10.2016, 

 
B/ schva ľuje 
  

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

 
- zvýšenie bežných príjmov, položka 292 012 z dobropisov o sumu 16 807 

eur, 
 
- zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1., odd. 01., položka 642 006 – 

členské príspevky o sumu 16 807 eur, 
 

2.  zaplatenie členského príspevku na rok 2017 pre Európske zoskupenie 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzením vo výške 16 
807,- eur v termíne splatnosti t.j. 10. novembra 2016 s tým, že skutočná 
výška sa upresní podľa reálneho počtu obyvateľov ku koncu roka 
a v prípade potreby bude vysporiadaná,   

 
C/ žiada 
      Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komár no  
      

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016, 

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

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
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992/2016 
uznesenie 

k Informatívnej správe o činnosti združenia Pons Danubii EGTC 2011-2016  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
       
berie na vedomie  
        
Informatívnu správu o činnosti združenia Pons Danubii EGTC za obdobie 2011-2016. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
             primátor mesta 
 


