
UZNESENIA Z 28. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
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_____________________________________________________
1100/2008
uznesenie

k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 08.12.2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
 

A/ berie na vedomie

            Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne 
ku dňu  10.10.2008

       
 B/ schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č.  696/2008 zo 
dňa 19. marca 2008 nasledovne:

      „ A/ schvaľuje

zámer zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

1.   v mestskej časti  „Pavel“- Urbanistický blok 27/2: 
 parc.č. 1648/2 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1648/6, 1648/8,  1657/4,  
1657/7,  1657/8,  1657/9,  1657/10,  1657/11,  1657/12,  1657/13, 
1657/14, 1657/15, 1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 
1657/26, 1657/27, 1657/28,  1657/29, 1657/30, 1657/31, 1657/32, 
1657/33, 1657/34 1657/35, 1657/36, 1657/37, 1657/38, 1657/39, 
1657/40, 1657/41, 1657/42, 1657/43, 1657/44, 1657/45, 1657/46, 
1657/47, 1657/48, 1657/49, 1657/50, 1657/51, 1657/52, 1657/53, 
1657/54, 1657/55, 1657/56, 1657/57, 1657/58, 1657/59, 1657/60, 
1657/61, 1657/62, 1657/63, 1657/64, 1657/65, 1657/66, 1657/67, 
1657/79,  1657/80  v k.ú.  Nová  Stráž,  z plôch  zariadení  
poľnohospodárskej  výroby  (F3)  na  plochy   výroby,  výrobných 
služieb,  distribúcie a skladov (F2),

  
2.  v mestskej časti „Harčáš“ – Urbanistický blok 31/13: 

parc.  č.  10231,  10232/2  v k.  ú.  Komárno,  z plôch rekreačných 
areálov  (E1)  na  plochy  bývania,  nerušivej  výroby  a občianskej  
vybavenosti (C2),

3. v mestskej časti „Priemyselný obvod“- Urbanistický blok 5/13 a 5/20:
parc.č. 3598, 3609, 3653, 3654/5, 3661/1, 3664/1, 3664/2, 3664/3 
a  3665  v k.  ú.  Komárno  z plôch  priemyselnej  výroby  (F1)  na 
plochy občianskej vybavenosti   celomestského a nadmestského 
charakteru ( B1),

4.  v mestskej časti „Hadovce“ – Urbanistický blok 17/5: 
parc.č. 11931/3,  11931/4,  11931/5,  11931/6,   11933,  11931/7,  
11931/12,  11931/8, 11931/9,  11931/11,  11932 1 k.ú.   Komárno 
z plôch  zariadení  poľnohospodárskej  výroby  (F3)  na  plochy 
bývania  v rodinných  domoch  včítane  občianskej  vybavenosti  
miestneho  významu  (A1)  a  časť  pozemku   parc.č.  11931/1 
z plôch  parkov  (G1)  na  plochy  bývania  v rodinných  domoch 
včítane  občianskej  vybavenosti  miestneho  významu  (A1),  za  
nasledovných podmienok:
1.1 náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu 
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1.2  náklady  spojené   s   výstavbou   komunikácií   a technickej  
infraštruktúry hradí  vlastník  pozemku,  bez  akejkoľvek   finančnej  
účasti Mesta Komárno,“

        B/   ukladá
        Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  obstaranie  zmien  a doplnkov územného  plánu  mesta 
v   zmysle  bodu  A/ tohto   uznesenia.

                                             Termín: 31.12.2009
     Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č.  595/2008 zo 
dňa 19. marca 2008 nasledovne:

„ A/  neschvaľuje
prenájom časti  pozemku  o výmere  1755m2  z p.č.  9447  o výmere 
115014 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za 
účelom  vybudovania  OX-BOW  centra,  pre  Ing.  Zoltána  Pappa, 
rodeného  Pappa,  narodeného  09.05.1981,  trvalým  pobytom 
Muškátová 5, 945 01 Komárno, podnikateľa obchodným menom Ing. 
Zoltán Papp – PAPP, IČO:  41608160, zapísaný v Živnostenskom 
registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 
410-15176,  nakoľko  je  potrebné  uvažovať  o riešení  celej  lokality 
komplexne,

       B/   ukladá
              Mestskému úradu v Komárne

s tým  že  Mesto  Komárno  má  požiadať  Ministerstvo  výstavby 
a regionálneho  rozvoja  o poskytnutie  dotácie  v súlade  s Výnosom 
Ministerstva  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR  z 8.8.2005 
č.MVRR-  zabezpečiť  spracovanie  územného  plánu  zóny  okolia 
Mŕtveho ramena 2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií  
na spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie obcí a miest,

                                         
                                  Termín: schválenie Zadania pre Územný plán zóny január 2009

                                                                              Zodpovedný: prednosta  
MsÚ

C/ zrušuje
- z uznesenia č. 818/2008 body: 

6 – z dôvodu, že nájomca uhradil svoje nedoplatky,
9 - z dôvodu, že nájomca uhradil svoje nedoplatky,
17 - z dôvodu, že žiadateľka požiadala o byt v DOS,
20 - z dôvodu, že žiadateľka odmietla byt,
24 - z dôvodu, že žiadatelia požiadali o byt  v DOS,
28 - z dôvodu, že žiadateľ odmietol byt,
30 - z dôvodu, že žiadateľka odmietla byt,
35 - z dôvodu, že žiadateľka odmietla byt,

- uznesenie č. 359/2008– z dôvodu, že nájomcovia dostali opätovnú výpoveď, 
- uznesenie č. 636/2008 – pre nezáujem zo strany žiadateľa.

MUDr. Tibor Bastrnák
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      primátor mesta
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1101/2008
uznesenie

k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  mesta  Komárno  na  1.  polrok 
2009.

B/ poveruje
hlavného kontrolóra

vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2009.

Zodpovedný: hlavný kontrolór

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1102 /2008
uznesenie

k Informatívnej správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
uplynulé obdobie.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie 

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1103/2008
uznesenie

k návrhu na schválenie Dodatku č. 2 
k Zmluve o dielo č. EUROPEAID/11646/D/SV/SK 2000 SK 16 P PE 004.004

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami 
v meste Komárno“,

B/ schvaľuje

uzatvorenie Dodatku  č.  2 k Zmluve o dielo č. EUROPEAID/11646/D/SV/SK 
2000 SK 16 P PE 004.004  (dodatok tvorí prílohu uznesenia ),

C/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta 

o podpísanie Dodatku č. 2 k  Zmluve o dielo  č. EUROPEAID/11646/D/SV/SK 
2000 SK 16 P PE 004.004 podľa bodu B tohto uznesenia. 

Termín: 31. december 2008
Zodpovedný: primátor mesta

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1104/2008
uznesenie

k návrhu na prenájom  mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje
prideliť 1 - izbový byt v DOS na Gazdovskej  ul. 4/19 v  Komárne pre Jozefa 
Lévayho, narodeného 15.01.1947, trvale bytom  945 01 Komárno, s tým, že 
v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu 
bude  uzatvorená  v  zmysle § 7 ods. 7 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov 
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 
rok, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1105/2008
uznesenie

k Informatívnej správe o pridelení bytov v bytovom dome 
na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu  správu  o  pridelení  bytov  podľa  izbovitosti  a s prihliadnutím na počet 
členov  v  domácnosti    na  základe  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Komárne číslo 762/2008 bod B/ zo dňa 5. júna 2008 pre nájomníkov v bytovom 
dome na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61.

(Informatívna správa tvorí prílohu uznesenia).

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1106/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Eötvösova  ul.  39,  Komárno  –  Eötvös  utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1107/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Komenského ul. 3, Komárno.

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1108/2008
uznesenie 

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom Móra Jókaiho,  Ul.  mieru 2,  Komárno – Jókai  Mór  Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Béke utca 2, Komárom.

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1109/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Ul. pohraničná 9, Komárno.

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1110/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1111/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, 
Ul. rozmarínová 1, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1112/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej 
umeleckej  školy,  Letná  ul.  12,  Komárno  –  Művészeti  Alapiskola,  Nyár  utca  12, 
Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1113/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Eötvösova  ul.  48,  Komárno  –  Eötvös  utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1114/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, 
Eötvösova ul. 64, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1115/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.  františkánov 20,  – Ferences barátok utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1116/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským,  Ul.  handlovská  4,  Komárno –  Handlová  utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1117/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, 
Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1118/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno – Komáromi 
Kacz utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1119/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Ul. kapitánova 29, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

22



UZNESENIA Z 28. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 18. DECEMBRA 2008

_____________________________________________________
1120/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Ul. lodná 1, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1121/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1122/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul.  1.,  Komárno -  Nová Stráž – Hosszú 
utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom – Örsújfalu.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1123/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Ul. mederčská 38, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1124/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Ul. mieru 16, Komárno.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1125/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Ul.  vodná  29,  Komárno  –  Víz  utcai  Magyar 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1126/2008
uznesenie

k Správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného 
času,  Rozmarínová  ul.  2,  Komárno  –  Szabadidőközpont,  Rozmaring  utca  2, 
Komárom.   

(Správa tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1127/2008
uznesenie

k žiadosti Box club DUNAJ ROM, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie  na 
jednorazové športové podujatie v roku 2008 z účelového fondu 

z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. poskytnutie  finančnej  dotácie na jednorazové športové podujatie  v roku 
2008  z účelového  fondu  z  rozpočtu  mesta  podľa  VZN  č.  5/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z 
rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

Box club DUNAJ ROM, Staničná ul. 15/23, Komárno 
vo výške 35 000,- Sk na organizovanie medzinárodného turnaja rómskych 
športovcov 

s tým,  že predpokladom na uzatvorenie  zmluvy  o poskytnutí  dotácie  je 
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 
2  VZN  č. 5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport, 

2. zapožičanie  priestorov  športovej  haly  dňa  27.12.2008  bez  úhrady 
nájomného  pre  účely  organizovania  medzinárodného  turnaja  rómskych 
športovcov,

B/ ukladá
1. Mestskému úradu v Komárne

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 a

2. riaditeľovi  COMORRA SERVIS 

poskytnúť priestory športovej haly dňa 27.12.2008 v súlade s bodom A/2 
tohto uznesenia.

Termín: 27.12.2008
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1128/2008
uznesenie

k žiadosti Mestského basketbalového klubu Komárno 
o poskytnutie finančného príspevku z účelového fondu 

z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančného príspevku z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa 
VZN  č. 5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

Mestský  basketbalový  klub  Komárno,  Gen.  Klapku  62/42,  945  01 
Komárno,

vo  výške  200 000,-  Sk  na  úhradu  vedľajších  nákladov  spojených 
s tréningovým procesom výlučne na úhradu nákladov za energie 

s tým,  že  predpokladom  na  uzatvorenie  zmluvy  o poskytnutí  príspevku  je 
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 
VZN  č. 5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

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

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1129/2008
uznesenie

k žiadosti  KFC Komárno 
o poskytnutie príspevku z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 

na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančného príspevku z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa 
VZN  č.  5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

KFC Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno 
vo  výške  200 000,-  Sk  na  úhradu  vedľajších  nákladov  spojených 
s tréningovým procesom výlučne na úhradu nákladov za energie

s tým,  že  predpokladom  na  uzatvorenie  zmluvy  o poskytnutí  dotácie  je 
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 
VZN  č. 5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1130/2008
uznesenie

k žiadosti Ladislava Kissa a Eriky Kissovej
 o poskytnutie finančnej dotácie  z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno 

na telesnú kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN 
č.  5/2006 o poskytovaní  finančných dotácií  a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

Ladislav Kiss a Erika Kissová, Ul. gen. Klapku 62/35, 945 01 Komárno, 
vo výške 8 000,- Sk  na športové vybavenie

s tým,  že  predpokladom  na  uzatvorenie  zmluvy  o poskytnutí  dotácie  je 
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 
VZN  č. 5/2006  o poskytovaní  finančných  dotácií  a finančných  darov 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport, 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

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

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1131/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu Štatútu Mesta Komárno v súvislosti so zavedením eura

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Komárno.

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1132/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu Poriadku odmeňovania volených orgánov Mesta Komárno 
a Mestského zastupiteľstva v Komárne  v súvislosti so zavedením eura

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

Dodatok  č.  1  k Poriadku  odmeňovania  volených  orgánov  Mesta  Komárno 
a Mestského   zastupiteľstva v Komárne.

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1133/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania 
a používania Vernostnej karty Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

Dodatok  č.  2  k Zásadám,  ktorými  sa  určujú  podmienky  vydávania  a používania 
Vernostnej karty Mesta Komárno.

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1134/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu Zásad pre ocenenie úspešných športovcov
 Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 Zásad pre ocenenie úspešných športovcov Mesta Komárno.

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1135/2008
uznesenie 

k návrhu na zmenu Zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom 
priestore v meste Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

Dodatok  č.  1  k Zásad  parkovania  motorových  vozidiel  na  vyhradenom  priestore 
v meste Komárno. 

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1136/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu Organizačného poriadku odbornej komisie 
pre verejnú súťaž 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 Organizačnému poriadku odbornej komisie pre verejnú súťaž.

(Dodatok tvorí prílohu uznesenia)

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1137/2008
uznesenie

k návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska na mestských cintorínoch 
v správe Mesta Komárno 

v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ zrušuje

Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  mestských  cintorínov  v  správe  Mesta 
Komárno  v mestských  častiach  Nová  Stráž,  Kava, Čerhát  a Hadovce 
schválený  Mestským  zastupiteľstvom  dňa  17.  júla  2008,  uznesením  číslo 
822/2008,

B/ schvaľuje

Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  mestských  cintorínov  v  správe  Mesta 
Komárno  v mestských  častiach  Nová  Stráž,  Kava, Čerhát  a Hadovce 
s účinnosťou od 1. januára 2009,
(Prevádzkový poriadok tvorí prílohu uznesenia).

C/ ukladá
            Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  umiestnenie  prevádzkového  poriadku  pohrebiska  v cintorínoch 
Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce na mieste prístupnom verejnosti.

Termín: 1. január 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1138/2008
uznesenie

k zabezpečeniu mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

žiada
SAD Nové Zámky, a.s.   

v záujme informovanosti občanov Komárna zverejniť cestovný poriadok ako aj nápisy 
mestských tratí autobusov v Komárne aj v maďarskom jazyku.

Termín:  nový cestovný poriadok
Zodpovedný : prednosta úradu

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1139/2008
uznesenie

k zabezpečeniu mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/   schvaľuje 

podklady, technické  požiadavky  a  podmienky  na  zabezpečenie  mestskej 
autobusovej  dopravy v Komárne  a pre  uzatvorenie  dodatku  k  zmluve  o 
výkone vo verejnom záujme na rok 2009 :
- podmienky na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy,
- tarifné podmienky
- cestovný poriadok 

(tvoria prílohu uznesenia),

B/  ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripraviť podklady pre uzatvorenie dodatku k zmluve o výkone vo verejnom 
záujme na zabezpečenie  mestskej autobusovej  dopravy v Komárne na rok 
2009 v súlade s bodom A/ uznesenia,

Termín:  31. december 2008
Zodpovedný : prednosta úradu

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1140/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
 číslo 712/2008 zo dna 24. apríla 2008

k žiadosti Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno,
o spolufinancovanie projektu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení

uznesenie  Mestského  zastupiteľstva v Komárne číslo  712/2008  zo dňa 24.  apríla 
2008 nasledovne:

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu  Vzdelávanie,  Opatrenie  1.1:  Premena  tradičnej  školy  na 
modernú,  kód  výzvy  OPV-2008/1.1/02-SORO  pre  Základnú  školu 
Komenského ul. 3, Komárno,

2. spolufinancovanie projektu mestom Komárno vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 150.000,- Sk,

3. zmenu Rozpočtu Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno, na strane 
bežných výdavkov,  o sumu 150 tis. Sk, z vyšších príjmov, kategória 100 
– daňové príjmy, položka 111 003 – výnos dane z príjmov, 

B/ ukladá
          Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/3 do Rozpočtu mesta Komárno na rok 
2008  a do  Rozpočtu Základnej školy, Komenského ul.3, Komárno na rok 
2008,   

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

Termín: podľa oznámenia MŠ SR 
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditeľ základnej školy“

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1141/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
 číslo 577/2008 zo dna 24. januára 2008

k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 577/2008 zo dňa 24. januára 
2008 nasledovne:

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

  A/ schvaľuje

1. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  bežných 
výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 08, položka 642, na finančný 
príspevok pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Komárno, vo výške 100 
tis. Sk, na investičné účely, z vyšších príjmov, kategória 100 - daňové  
príjmy, položka 111 003 – výnos dane z príjmov,

2. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  bežných 
výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 08, položka 642, na finančný 
príspevok pre  Židovskú náboženskú obec Komárno, vo výške 50 tis.  
Sk, z vyšších príjmov, kategória 100 - daňové príjmy, položka 111 003 
– výnos dane z príjmov,

3. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  bežných 
výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 08, položka 642, na finančný 
príspevok pre  Cirkevný zbor  Evanjelickej  cirkvi  A.V.  v Komárne,  vo 
výške 50 tis.  Sk,  z vyšších príjmov,   kategória  100 -  daňové príjmy,  
položka 111 003 – výnos dane z príjmov,

4. zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  bežných 
výdavkov rozpočtu, kategória 600, oddiel 08, položka 642, na finančný 
príspevok pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný 
zbor Komárno, vo výške 100 tis. Sk, z vyšších príjmov,  kategória 100 -  
daňové príjmy, položka 111 003 – výnos dane z príjmov,

B/ ukladá
           Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť  zmeny  v zmysle  bodu  A/  tohto  uznesenia  do 
Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008,

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

Termín: 31. december 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1142/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
 číslo 576/2008 zo dna 24. januára 2008

k návrhu na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení

uznesenie  Mestského  zastupiteľstva v Komárne číslo  576/2008  zo dňa 24.  apríla 
2008 nasledovne:

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. zmenu  Organizačnej  štruktúry  mestského  úradu  v Komárne  zvýšenie 
počtu pracovných miest o dve pracovné miesta na odbore vnútorných 
vecí a správy pamiatok,  

2.  zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  v časti 
bežných  príjmov,  kategória  100  –  daňové  príjmy,  položka  111003  – 
výnos dane z príjmov, o sumu 1 221 tis. Sk,

3.  zmenu  Rozpočtu  mesta  Komárno  na  rok  2008,  zvýšenie  bežných  
výdavkov, kategória 600, oddiel 01, položka 610 - mzdy, platy  o sumu 
548 tis. Sk, položka 620 - poistné a príspevok do poisťovní o sumu 203 
tis. Sk a položka 630 - tovary a služby o sumu 470 tis. Sk, 

  B/ ukladá
 Mestskému úradu Komárno

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2008,

2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia,
Termín: 31. december 2008

Zodpovedný: prednosta MsÚ
3. vypracovať plán činnosti Referátu TIK,

Termín: 29. február 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C/ žiada
konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o.

vypracovať dlhodobú koncepciu turistickej informačnej činnosti spoločnosti.
Termín: 31. decembra 2008

Zodpovedný: konateľ spoločnosti“

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1143/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
 číslo 1090/2008 zo dna 20. novembra 2008

k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie 
stolnotenisového stola do kultúrneho domu Kava

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení

uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  číslo  1090/2008  zo  dňa  20. 
novembra  2008 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/  schvaľuje

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia  celkové príjmy a výdavky,   vo výške 10 tis.  Sk,  z  kapitoly  08.1.0,  
položka 642 bežný transfer – športový fond, na kapitolu 08.2.03, položka 641 
001 bežný  transfer,  na činnosť  Mestského kultúrneho strediska v Komárne,  
ktorá bude účelovo využitá na nákup stolnotenisového stola v kultúrnom dome 
v Kave, 

B/ ukladá
          Mestskému úradu v Komárne

1. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. premietnuť zmeny v zmysle bodu A a B/1 do Rozpočtu mesta Komárno na 
rok 2008  a do  Rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Komárne na rok 
2008.

 
Termín:  31. december 2008 

Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditeľka MsKS“ 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

46



UZNESENIA Z 28. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 18. DECEMBRA 2008

_____________________________________________________
1144/2008
uznesenie

 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
 číslo 878/2008 zo dna 17. júla 2008

k návrhu na odkúpenie nehnuteľností mestom

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 878/2008 zo dňa 17. júla 2008 
nasledovne:

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

 A/ schvaľuje

odkúpenie nehnuteľnosti, vedenej na LV 10889 v k.ú. Komárno ako nebytová 
budova so súp.č. 2434 na p.č. 3002 (budova bývalej colnice) od Slovenskej 
republiky  -  Colné  riaditeľstvo  Slovenskej  republiky,  IČO:  308  44  029,  so  
sídlom Mierová  23,  815 11 Bratislava,  za  primeranú  cenu  3.650.000,-  Sk,  
ktorá predstavuje cenu nehnuteľnosti zníženú o 50% v zmysle § 8a ods. 8 
zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
s tým, že kúpna cena bude uhradená z rezervného fondu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  zaslanie  oznámenia  o schválení  odkúpenia  nehnuteľné-ho 
majetku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ do Rozpočtu mesta  Komárno na rok  
2008.

Termín: 30. júla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1145/2008
uznesenie

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom 
mesta Komárno v roku 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie 

Rozpočtové  opatrenie  č.  39/2008  schválené  primátorom  mesta  Komárno  v roku 
2008.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1146/2008 
uznesenie

k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. č.3, Komárno a 
Základnej školy Móra Jókaiho, Komárno na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne   

A/   schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. č.3, Komárno na rok 2008, 
zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 166 tis.  Sk na strane bežných 
príjmov a bežných výdavkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov v kapitole vlastných príjmov,

2. zmenu rozpočtu Školského klubu detí pri  Základnej škole, Komenského ul. 
č.3, Komárno na rok 2008, zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 51 tis. 
Sk  na  strane  bežných  príjmov a bežných  výdavkov povolené  prekročenie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v kapitole vlastných príjmov,

3. zmenu rozpočtu  Základnej  školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola 
Komárom na rok 2008, zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 30 tis. Sk 
na  strane  bežných  príjmov  a bežných  výdavkov  povolené  prekročenie 
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v kapitole vlastných príjmov,

4. zmenu  rozpočtu  Školského  klubu  detí  pri  Základnej  škole s vyučovacím 
jazykom  maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul.  mieru  2,  Komárno  –  Jókai  Mór 
Magyar  tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom  na  rok  2008,  zvýšenie 
finančných  prostriedkov  vo  výške  29  tis.  Sk  na  strane  bežných  príjmov 
a bežných výdavkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov v kapitole vlastných príjmov,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a  riaditeľovi Základnej školy,  Komenského 
ul.  č.3,  Komárno  a  riaditeľke  Základnej  školy s vyučovacím  jazykom 
maďarským Móra Jókaiho, Ul.  mieru 2, Komárno – Jókai  Mór Magyar 
tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

1.premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu 
mesta  Komárno,  Základnej  školy,  Komenského  ul.  č.3,  Komárno  a 
Základnej  školy s vyučovacím  jazykom  maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul. 
mieru  2,  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar  tanítási  Nyelvű  Alapiskola 
Komárom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008,

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2008

Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia ZŠ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

1147/2008
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uznesenie

k žiadosti o zmenu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola Komárom 
na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť  riaditeľky  Základnej  školy  s vyučovacím jazykom maďarským Móra 
Jókaiho Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
o zmenu rozpočtu na rok 2008, presun finančných prostriedkov vo výške 106 
tis. Sk na zabezpečenie digitálneho kamerového systému v budove školy,

B/ schvaľuje

zmenu  rozpočtu  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra 
Jókaiho Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
na  rok  2008,  presun  rozpočtovaných  prostriedkov  v  rámci  schváleného 
rozpočtu na rok 2008, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
zníženie  na  strane  bežných  výdavkov  a zvýšenie  na  strane  kapitálových 
výdavkov  vo  výške  106  tis.  Sk  na  zabezpečenie  digitálneho  kamerového 
systému v budove školy,

C/ ukladá
riaditeľke  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom  maďarským  Móra 
Jókaiho  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar  tanítási  Nyelvű  Alapiskola 
Komárom

1. premietnuť  zmenu  rozpočtu  v zmysle  bodu  B/  tohto  uznesenia  do 
rozpočtu  Základnej  školy  s vyučovacím  jazykom maďarským  Móra 
Jókaiho  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola 
Komárom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008,

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1148/2008
uznesenie

k Návrhu na zmenu Rozpočtu Domova dôchodcov Komárno na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

A/ schvaľuje 

1. zmenu Rozpočtu  Domova dôchodcov  Komárno na rok 2008,  zvýšenie 
bežných príjmov rozpočtu, kategória 300 – Granty a transfery,  položka 
311  –  granty  a  zvýšenie  bežných  výdavkov  rozpočtu,  kategória  600, 
oddiel 10, položka 630 – tovary a služby o sumu 13 tis. Sk,

2. zmenu Rozpočtu  Domova dôchodcov  Komárno na rok 2008,  zvýšenie 
kapitálových  príjmov  rozpočtu,  kategória  300  –  Granty  a  transfery, 
položka  321  –  granty  a  zvýšenie  kapitálových  výdavkov  rozpočtu, 
kategória 700, oddiel 10, položka 713 – nákup strojov, prístrojov,  o sumu 
34 tis. Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova dôchodcov Komárno

1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2008 a do rozpočtu Domova dôchodcov Komárno,

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

Termín: 31. december 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditeľka DD

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1149/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na roky 2009 – 2010 
a návrh rozpočtu na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. Programový  rozpočet  Mesta  Komárno  na  rok  2009,  ako  vyrovnaný 
rozpočet vo výške 24 967 536 € (752 172 tis. Sk),  správne by malo byť 
25 133 506 € (757 172 tis. Sk), Prílohy č. 1, 2, 

2. Programový  rozpočet  Mesta  Komárno  na  rok  2010,  ako  vyrovnaný 
rozpočet vo výške 22 098 354 € (665 735 tis. Sk), Prílohy č. 1, 2

3. Programový  rozpočet  Mesta  Komárno  na  rok  2011,  ako  vyrovnaný 
rozpočet vo výške 20 519 551 € (618 172 tis. Sk), Prílohy č. 1, 2

4. Zoznam priorít kapitálových výdavkov rozpočtu podľa Prílohy č. 3a, 3b, 
3c, 
Prílohy č. 1, 2 a 3a, 3b, 3c sú súčasťou tohto uznesenia,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. Vypracovať  monitorovaciu  správu  k 30.6.2009  a  predložiť  do 
zastupiteľstva do 15.09.2009 v súlade  s § 12 ods. 2) zákona č. 583/2004 
Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  správy  v znení  neskorších 
predpisov,

2. Zahrnúť do záverečného účtu hodnotiacu správu programového rozpočtu 
v súlade s § 16 ods.  5 písm. g)  zákona 583/2004 Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov.

3. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne

Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

Uznesenie  nebolo  podpísané  a výkon  tohto  uznesenia  bol  pozastavený 
primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.
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1150/2008
uznesenie

k návrhu na schválenie Dodatku č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Komárno a na zmenu zloženia Koordinačnej komisie pre 

riadenie realizácie PHSR mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje

1.  Dodatok  č.1  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta 
Komárno  (ďalej  „PHSR  mesta  Komárno“)  Dodatok  č.1  tvorí  prílohu 
uznesenia.

2.zmenu zloženia Koordinačnej komisie pre riadenie realizácie PHSR   mesta 
Komárno, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 1759/2006 zo dňa 16.11.2006 v znení uznesenia číslo 553/2008 zo 
dňa 24.01.2008 nasledovne:  
Predseda  komisie:  Ing.  Szabó  Béla,  viceprimátor  mesta  Komárno 
Podpredseda komisie: prednosta Mestského úradu v Komárne 
Členovia komisie:
- vedúci Ekonomického odboru MsÚ Komárno,
- vedúci  Odboru  územného  rozvoja,  výstavby  a správy  majetku  MsÚ 

Komárno,
- vedúci Komunálneho odboru MsÚ Komárno,
- vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ Komárno,
- vedúci Sociálneho a správneho odboru MsÚ Komárno,
- vedúci Odboru vnútorných vecí a správy majetku MsÚ Komárno,
- predseda Komisie rozvoja mesta,
- predseda Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch,
- predseda Finančnej komisie,
- konateľ VIATOR s.r.o.,
- predseda Komisie životného prostredia a verejného poriadku,
- konateľ CALOR s.r.o.,
- riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS,

B/ žiada
          MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

  odovzdať menovacie dekréty v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 

Zodpovedný: primátor mesta                          
 Termín: 31. januára 2009

 C/      ukladá
 Koordinačnej komisii pre riadenie realizácie PHSR 

postupovať v súlade so schváleným PHSR mesta Komárno.

                                              Zodpovedný: predseda Koordinačnej komisie
Termín: podľa schváleného PHSR mesta Komárno

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1151/2008
uznesenie

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom 
mesta Komárno v roku 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenia  č.  30 až 36/2008 a 38/2008, schválené  primátorom mesta 
Komárno v roku 2008.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1152/2008
uznesenie

k žiadosti o zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 
2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        berie na vedomie

žiadosť  riaditeľky  Základnej  školy,  Ul.  pohraničná  9,  Komárno,  o zmenu 
rozpočtu školy  na rok 2008,  poskytnutie  finančných prostriedkov vo výške 
780.679,- Sk na prenesenú kompetenciu,

B/ ukladá
Mgr. Miklósovi Csintalanovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

prešetriť  hospodárenie Základnej  školy,  Ul.  pohraničná 9,  Komárno za rok 
2008 a správu predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva,

Termín: 28. február 2009 
Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta

C/ ukladá
riaditeľke Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno

vypracovať opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov Základnej školy, 
Ul. pohraničná 9, Komárno,  na nasledujúce obdobie vychádzajúc z platného 
normatívu.

Termín: 31. január 2009 
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1153/2008
uznesenie

k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že
Ministerstvo školstva SR v rámci mimoriadneho dohodovacieho konania na 
rok  2008  zvýšilo  objem  normatívnych  finančných  prostriedkov  z rozpočtu 
Ministerstvo školstva SR pre Mesto Komárno  na rok 2008 o 1.000 tis. Sk,

B/ berie na vedomie
zmenu Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008 na prenesené kompetencie, 
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, zvýšenie o sumu 1.000 tis. Sk,

C/ schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov v celkovej výške 1.000 tis. Sk a zmenu 
rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 
2008, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov 
o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu na rok 2008 
nasledovne:
- Základná  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Eötvösova  ul.  39, 

Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo 
výške 129 tis. Sk,

- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno vo výške 142 tis. Sk,
- Základná  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským  Móra  Jókaiho,  Ul. 

mieru  2,  Komárno  –  Jókai  Mór  Magyar  tanítási  Nyelvű  Alapiskola 
Komárom vo výške 124 tis. Sk,

- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno vo výške 300 tis. Sk,
- Základná  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Ul.  práce  24, 

Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo 
výške 182 tis. Sk,

- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno vo výške 123 tis. Sk.

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditeľom  základných  škôl  s právnou  subjektivitou  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno 

1. premietnuť  zmenu rozpočtu  v zmysle  bodu  B/  a C/  tohto  uznesenia  do 
Rozpočtu  mesta  Komárno na rok  2008  a  do  rozpočtu  základných  škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008,

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

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a riaditelia ZŠ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1154/2008
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

predaj časti  pozemku  o výmere cca 40 m2  z p.č.   1103 o výmere 7007 m2, 
zastavaná  plocha,  vedenej  na  LV  č.  6434  v k.ú.  Komárno,  upresnenej 
geometrickým  plánom pre  MUDr.  Róberta  Kollára,  rodeného  Kollára, 
narodeného  25.07.1967,  trvalým  pobytom  941  21  Komoča  278  a manželku 
Ivetu  Kollárovú,  rodenú  Hrčkovú,  narodenú  29.07.1970,  trvalým  pobytom 
Šafárikova 6, 940 01 Nové Zámky, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ  t.j. cenu 2 
898,- SKK / 96,1959  eur / m2, za nasledovných podmienok : 
  -    kupujúci  pri  vytýčení  novovytvorenej  parcely  bude  pokračovať  v  línii 

existujúcich hraníc pozemkov z jednej strany p.č. 1545, 1549/3 a z druhej 
strany  p.č. 1537,

- zriadi sa vecné bremeno, nakoľko pod pozemkom sa nachádza vodovod 
a telekomunikačné vedenie, 

- geometrický  plán  predloží  kupujúci  do  60  dní  od  obdržania  výzvy  na 
doručenie geometrického plánu,

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť  zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle 
bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                    Zodpovedný : prednosta MsÚ

2.  zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  návrhu  kúpnej  zmluvy  a zmluvy 
o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
                   Zodpovedný : prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1155/2008
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/      schvaľuje
         

predaj  pozemku,  vedeného  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno,  ako  p.č.  7381/2 
o výmere 133 m2, záhrada pre Irenu Puškárovú, rodenú Molnárovú, narodenú 
25.12.1945, trvalým pobytom Ulica práce 446/63, 945 01 Komárno v podiele ½ 
k celku, a pre Henrietu Jandásovú, rodenú Baloghovú, narodenú 04.05.1966, 
trvalým pobytom Ulica práce 446/63, 945 01 Komárno v podiele 2/4 k celku, 
s vecným  bremenom,  nakoľko  pod  pozemkom  sa  nachádza  kanalizačný 
zberač, za cenu  150,- SKK / 4,9790 eur / m2, za nasledovných podmienok : 

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

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

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
                                 Zodpovedný : prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1156/2008
uznesenie

k žiadosti o predaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

predaj  spoluvlastníckeho  podielu  Mesta  Komárno  1/8  k celku  na 
nehnuteľnostiach vedených na LV 2482 v k.ú. Komárno, ako rodinný dom so 
súpisným č. 60 na p.č. 11615 a rodinný dom so súpisným č. 61 na p.č. 11607, 
pozemok p.č. 11605 o výmere 1010 m2, záhrada, p.č. 11606 o výmere 997 m2 

, záhrada,  p.č. 11607 o výmere 1079 m2,  zastavaná plocha, p.č. 11615 o 
výmere 822 m2, zastavaná plocha a  p. č. 11616 o výmere 516 m2, záhrada, 
za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 125 000,- SKK /4 149,23 eur, 
pre  podielových  spoluvlastníkov  v pomere  ich  spoluvlastníckeho  podielu 
nasledovne :

- v podiele  2/112  pre  Žofiu  Parmaovú,  rodenú  Vendég  Zsófia,  narodenú 
23.02.1921,  trvale  bytom  Kistarcsa,  Deák  Ferenc  utca  29,  Maďarská 
republika,

- v podiele 6/112 pre Alžbetu Mátyusovú,  rodenú Vendéghovú,  narodenú 
09.06.1955, trvale bytom Ulica K. Thalyho 52/13,  945 01 Komárno,

- v podiele  3/112   pre  Alexandra  Vendégha,  rodeného  Vendégha, 
narodeného 21.07.1986, trvale bytom 946 65 Vrbová nad Váhom 108, 

- v podiele 3/112 pre Rolanda Vendégha, rodeného Vendégha, narodeného 
31.10.1984, trvale bytom 946 65 Vrbová nad Váhom 108,

za nasledovných podmienok : 

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

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1157/2008
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje 

1.   predaj novovytvorenej p.č. 11747/5 o výmere 400 m², ostatná plocha, v celosti a 
spoluvlastníckeho podielu 1/6  k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná 
plocha,  vytvorenej  podľa  návrhu  geometrického  plánu  č.  11896281-80/1997 
z p.č.  11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha,  vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno,  pre  Dezidera  Mátého,  rodeného  Mátého,  narodeného  21.08.1951, 
a manželku  Máriu  Mátéovú,  rodenú  Földesovú,  narodenú  27.08.1949,  obaja 
trvalým pobytom Eötvösova ulica 60/3, 945 01 Komárno, 

2.   predaj novovytvorenej p.č. 11746 o výmere 63 m², ostatná plocha v celosti, a p.č. 
11747/2 o výmere 337 m², ostatná plocha, v celosti, a spoluvlastníckeho podielu 
1/6  k celku  p.č.  11747/8  o výmere 301  m²,  ostatná  plocha,  vytvorenej  podľa 
návrhu geometrického plánu č. 11896281-80/1997 z p.č. 11747 o výmere 12 214 
m², ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Evu Hámoryová, 
rodenú  Földesovú,  narodenú  12.12.1950,  trvalým  pobytom  Hrnčiarska  ulica 
7/34, 945 01 Komárno, 

3.   predaj novovytvorenej p.č. 11747/7 o výmere 400 m², ostatná plocha, v celosti, 
a spoluvlastníckeho podielu 1/6 k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná 
plocha,  vytvorenej podľa  návrhu  geometrického  plánu  č.  11896281-80/1997 
z p.č. 11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. 
Komárno,  pre  Jána  Földesa,  rodeného  Földesa,  narodeného  17.06.1947 
a manželku  Martu  Földesovú,  rodenú  Janíkovú,  narodenú  30.05.1964,  obaja 
trvalým pobytom Dlhá ulica 62, 945 04 Komárno časť Nová Stráž, 

4.   predaj novovytvorenej p.č. 11747/4 o výmere 319 m², ostatná plocha, v celosti a 
spoluvlastníckeho podielu 1/6  k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná 
plocha,  vytvorenej  podľa  návrhu  geometrického  plánu  č.  11896281-80/1997 
z p.č.  11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha,  vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno  pre  Janettu  Földesovú,  rodenú  Földesovú,  narodenú  14.04.1972, 
trvalým pobytom Družstevná ulica 15/81, 945 01 Komárno, 

5. predaj novovytvorenej p.č. 11747/3 o výmere 399 m², ostatná plocha, v celosti a 
spoluvlastníckeho podielu 1/6  k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná 
plocha,  vytvorenej  podľa  návrhu  geometrického  plánu  č.  11896281-80/1997 
z p.č.  11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha,  vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, pre Máriu Földesovú, rodenú Kojnokovú, narodenú 18.04.1949, obaja 
trvalým pobytom Prievidzská ulica 28, 945 01 Komárno, 

6.   predaj novovytvorenej p.č. 11747/6 o výmere 400 m², ostatná plocha, v celosti a 
spoluvlastníckeho podielu 1/6  k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná 
plocha,  vytvorenej  podľa  návrhu  geometrického  plánu  č.  11896281-80/1997 
z p.č.  11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha,  vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno,  pre  Pavla  Kraváča,  rodeného  Kraváča,  narodeného  18.08.1969 
a manželku  Moniku  Kraváčovú,  rodenú  Bukovú,  narodenú  08.07.1974,  obaja 
trvalým pobytom Hviezdna 3/22, 945 01 Komárno,

z dôvodu, že sa jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom 
a Novou Strážou.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1158/2008
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje
         

predaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ktoré sú žiadateľmi 
užívané na základe platných nájomných zmlúv nasledovne :

1. p.č.  9284  o výmere  309  m2,  záhrada,  a p.č.  9283  o výmere  21  m2, 
zastavaná  plocha, pre  Juraja  Koču,  rodeného  Koču,  narodeného 
21.10.1943,  a manželku  Máriu  Kočovú,  rodenú  Horváthovú,  narodenú 
28.08.1942,  obaja  trvalým  pobytom  Ulica  budovateľská  19/12,  945  01 
Komárno, 

2. p.č.  9274  o výmere  305  m2,  záhrada,  a p.č.  9273  o výmere  13  m2, 
zastavaná  plocha,  pre  PaedDr.  Štefana  Bendu,  rodeného  Bendu, 
narodeného  29.06.1938,  a manželku  Teréziu  Bendeovú,  rodenú 
Némethovú,  narodenú  15.10.1941,  obaja  trvalým pobytom Kapitánova 
ulica  21/10, 945 01 Komárno,

3. p.č.  9271  o výmere  309  m2,  záhrada,  a p.č.  9270  o výmere  18  m2, 
zastavaná  plocha,  pre  Rodoljuba  Jevdjeniča,  rodeného  Jevdjeniča, 
narodeného 22.10.1981, trvalým pobytom Ulica bisk. Királya  2/5, 945 01 
Komárno,

4. p.č.  9269  o výmere  363  m2,  záhrada,  a p.č.  9272  o výmere  325  m2, 
záhrada,  pre  Katarínu  Jevdjeničovú,  rodenú  Zubonyiovú,  narodenú 
05.05.1958, trvalým pobytom Ulica bisk. Királya  2/5, 945 01 Komárno,

5. p.č.  9286  o výmere  310  m2,  záhrada  a p.č.  9285  o výmere  18  m2, 
zastavaná  plocha  pre  Júliu  Urbanovú,  rodenú  Adamczovú,  narodenú 
12.07.1937, trvalým pobytom Ulica I. Madácha 6/38, 945 01 Komárno,

6. p.č.  9280  o výmere  300  m2,  záhrada  a p.č.  9279  o výmere  29  m2, 
zastavaná  plocha  pre  Karola  Mészárosa,  rodeného  Mészárosa, 
narodeného 07.06.1953, a manželku Evu Mészárosovú, rodenú Kubišovú, 
narodenú 03.11.1952, obaja trvalým pobytom Ulica K. Kacza 9/2, 945 01 
Komárno,

7. p.č.  9278  o výmere  308  m2,  záhrada  a p.č.  9277  o výmere  21  m2, 
zastavaná plocha pre Juraja Kustyána, rodeného Kustyána, narodeného 
02.09.1945,  a manželku  Ilonu  Kustyánovú,  rodenú  Mészárosovú, 
narodenú 29.11.1949, obaja trvalým pobytom Ulica K. Harmoša 14, 945 
04 Komárno časť Nová Stráž,

8. p.č.  9276  o výmere  311  m2,  záhrada  a p.č.  9275  o výmere  30  m2, 
zastavaná  plocha  pre  Ladislava  Tornyossiho,  rodeného  Tornyossiho, 
narodeného  24.01.1946,  a manželku  Martu  Tornyossyovú,  rodenú 
Hodossyovú,  narodenú  04.01.1949,  obaja  trvalým pobytom Kapitánova 
ulica 21/7, 945 01 Komárno,
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9. p.č.  9289  o výmere  364  m2,  záhrada  pre  Agnešu  Tóthovú,  rodenú 
Uhrinovú, narodenú 17.04.1943, trvalým pobytom Gombaiho ulica 14, 945 
01 Komárno,

10. p.č.  9282  o výmere  310  m2,  záhrada  a p.č.  9281  o výmere  20  m2, 
zastavaná plocha 

z dôvodu, že predmetné pozemky sú súčasťou pevnostného systému.

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1159/2008    
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

na  pozemok p.č. 10238/50 o výmere 403 m2,  záhrada, vedený na LV 6434 
v k.ú.  Komárno,  v roku  1995  bola  vyhotovená  kúpna  zmluva  s Jánom 
Nagyom  a manželkou  Veronikou  Nagyovou.  Kúpna  zmluva  zo  strany 
kupujúcich  bola  podpísaná  a kúpna  cena  vo  výške  4 030,-  zaplatená 
kupujúcim  dňa  12.10.1995.  Kúpna  zmluva  napriek  tomu  z  neznámych 
dôvodov nebola zapísaná do katastra nehnuteľností.  Kupujúci  medzičasom 
zomreli.

B/ schvaľuje

odpredaj  časti  pozemku,  vedenej  na  LV  6434  v k.ú.  Komárno  ako 
p.č.10238/50 o výmere 403 m2,   záhrada, pre Alexandra Nagya,  rodeného 
Nagya, narodeného 07.03.1977, trvalým pobytom Pávia ulica 21/61, 945 01 
Komárno,  za cenu 4 030,- SKK  / 133,77 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,

-kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí sumu vo výške 680,- SKK / 22,57 eur vo 
výške nezaplatenej dane z nehnuteľností od podpísania pôvodnej  kúpnej 
zmluvy,

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

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie  kúpnej  zmluvy  podľa  bodu  B/  tohto 
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1160/2008
uznesenie

k žiadosti o zámenu  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

žiadatelia JUDr.  František  Prokop  a manželka  MUDr.  Anna  Prokopová sú 
vlastníkmi pozemku p.č. 5901/44 o výmere 19 m2, ostatná plocha, vedenej na 
LV 6697 v k.ú. Komárno, ktorý pozemok odkúpili od Mesta Komárno pre účely 
výstavby garáže. Počas povoľovacieho konania k výstavbe bolo zistené, že 
na predmetnom území sa nachádza vodovodné vedenie, ktorého ochrannom 
pásme sa nachádza  predmetný  pozemok a výstavba garáže z technických 
príčin nie je možná,

B/ schvaľuje

zámenu pozemkov medzi Mestom Komárno a JUDr. Františkom Prokopom, 
rodeným  Prokopom,  narodeným  25.02.1950,  a manželkou  MUDr.  Annou 
Prokopovou,  rodenou  Oravíkovou,  narodenou  22.07.1951,  obaja  trvalým 
pobytom Hrnčiarska ulica 5/23, 945 01 Komárno bez finančného vyporiadania 
nasledovne:
-   Mesto Komárno zamení pozemok p.č.  6118/4 o výmere 20 m2,  ostatná 

plocha  vedený  na  LV  6434   v k.ú.  Komárno,  vo  svojom  výlučnom 
vlastníctve,

-   JUDr. František Prokop a manželka MUDr. Anna Prokopová, obaja trvalým 
pobytom Hrnčiarska ulica 5/23, 945 01 Komárno,  zamenia pozemok p.č. 
5901/44   o výmere 19 m2, ostatná plocha vedeného na LV 6697 v k.ú. 
Komárno v ich vlastníctve, 

za nasledovných podmienok :
- zriaďuje sa predkupné právo pre Mesto Komárno,
- viazanosť  vypracovaného  návrhu  zámennej  zmluvy  je  30 dní  odo  dňa 

doručenia návrhu zámennej  zmluvy,
- poplatok  za  podanie  návrhu  na  vklad  do  katastra  nehnuteľností  platia 

žiadatelia,

C/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zámennej  zmluvy. 
 

 Termín: 30 dní od  schválenia uznesenia
      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1161/2008
uznesenie

k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľností :

1. základná škola Kava, so súp.č. 33 na pozemku p.č. 11443 a pozemkov 
p.č. 11443 o výmere 1011 m2, zastavaná plocha, a p.č. 11444 o výmere 
1035 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, 
s právom  vstupu  v prospech  správcu  a prevádzkovateľa  sirény, 
s vyvolávacou  cenou  podľa  znaleckého  posudku  číslo  37/2008  zo dňa 
15.05.2008 vo výške 1 300 000,- SKK / 43 152,09 eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním,

2. bývalá budova základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na p.č. 10987 a na 
p.č. 1988, pozemkov p.č. 10987 o výmere 239 m2, zastavaná plocha,  p.č. 
10988 o výmere 653 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10986/1 o výmere 516 
m2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na p.č. 10984/2, 
pozemok p.č.  10984/2 o výmere 298 m2,  zastavaná plocha,  a pozemok 
p.č.  10984/1 o výmere 698 m2,  zastavaná plocha,  vedené na LV 6434 
v k.ú.  Komárno,  s  vyvolávacou  cenou podľa  znaleckého  posudku číslo 
18/2006  zo  dňa  10.05.2006  v  celkovej  výške  3 750  000,-  SKK  / 
124 477,19  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

3. pozemky, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6118/5 o výmere 
20 m2, ostatná plocha, p.č. 6118/6 o výmere 20 m2, ostatná plocha a p.č. 
6118/7  o výmere  21  m2,  ostatná  plocha,  pre  účely  výstavby  garáží, 
s predkupným právom Mesta Komárno s vyvolávacou cenou 1 000,-SKK / 
33,1939 eur/m2, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže. 
 

Termín: 90 dní od  schválenia uznesenia
      Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1162/2008
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o 
výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely  sochy  kráľa  „III.  Béla“  pre  Občianske  združenie  PALATINUS  – 
PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 
945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-
900/90 -16178, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok : 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia.
                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  

                              Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1163/2008
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o 
výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely  sochy  kráľa  „II.  Endre“  pre  Občianske  združenie  PALATINUS  – 
PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 
945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-
900/90 -16178, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok : 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

                                                      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1164/2008
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o 
výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely  sochy  „Hunyadi  János“  pre  Občianske  združenie  PALATINUS  – 
PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 
945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-
900/90 -16178, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok : 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia.
                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

         Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1165/2008
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o 
výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely  sochy  „Károly  Róbert“  pre  Občianske  združenie  PALATINUS  – 
PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 
945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-
900/90 -16178, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok : 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

                                                      Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1166/2008
uznesenie

k žiadosti o výpožičku  pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o 
výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre 
účely sochy „Luxemburg Zsigmond“ pre Občianske združenie PALATINUS – 
PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 
945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR  pod č. VVS/1-
900/90 -16178, na dobu určitú, 30 rokov, za nasledovných podmienok : 

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

B/ ukladá
 Mestskému úradu v Komárne

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

                                                 Termín: 30 dní od schválenia 
uznesenia

                               Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1167/2008
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

uzatvorenie  Dohody  o  zrušení  a  vyporiadaní  podielového  nehnuteľností, 
vedených na LV 2023 v k.ú. Komárno, ako dom so súp.č. 434 na p.č. 7252/1, 
dom so súp.č. 435 na  p.č. 7253/1, pozemok p.č. 7252/1 o výmere 264 m2, 
zastavaná plocha, pozemok p.č. 7253/1 o výmere 254 m2, zastavaná plocha, 
v  spoluvlastníctve  Mesta  Komárno,  IČO:  00306525,  so  sídlom  Námestie 
generála Klapku 1, 945 01 Komárno, v podiele 11/15 k celku a  Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, IČO: 37861298, so sídlom Štefánikova trieda 69, 949 
01 Nitra, v podiele 4/15 k celku, v prospech Mesta Komárno za nasledovných 
podmienok : 

- Mesto  Komárno  zaplatí  finančné  vyrovnanie  za  spoluvlastnícky  podiel 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 4/15 k celku vo výške 373 330,- SKK / 
12 392,29   eur, na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja, bankovým 
prevodom  do  10  dní  od  podpísania  dohody  o  zrušení  a  vyporiadaní 
podielového  spoluvlastníctva  v  súlade  s  uznesením  Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 278/2008 zo dňa 20.10.2008 

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť  zaslanie oznámenia o schválení uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
               Zodpovedný : prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1168/2008
uznesenie

k návrhu o uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

zámer uzatvorenia dodatku k  Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2/
OSM/2004 zo dňa 23.01.2004 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného pod číslom 
436/OSM/2004  dňa  16.07.2004  a dodatku  č.  2  uzatvoreného  pod  číslom 
775/375/OSM/2008 dňa 01.10.2007 uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako 
prenajímateľom a Obvodným úradom v Komárne ako nájomcom  na dom na 
Námestí M. R. Štefánika 10 v Komárne so súp.č. 907 na p.č. 56 a na štyri 
garáže č. 1, 2, 3, 4 so súp.č. 3445 na p.č. 60 na Župnej ulici, vedených na LV 
6434 v k.ú. Komárno s celkovou podlahovou plochou 1 133,60 m2 s tým,

- že  sa  upresnia  podmienky  prenájmu  medzi  Mestom  Komárno  ako 
prenajímateľom a Obvodným úradom v Komárne ako nájomcom,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

upresniť podmienky prenájmu medzi Mestom Komárno ako prenajímateľom 
a Obvodným  úradom  v Komárne  ako  nájomcom  a predložiť  materiál 
Mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.

Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia MZ
               Zodpovedný : prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta
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1169/2008
uznesenie

na schválenie financovania stavby 
“Nájomné byty – Blok C4, 78 b.j. sídlisko Bašty I. Komárno“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

financovanie  stavby  „Nájomné  byty  –  blok  C4,  78  b.j.  sídlisko  Bašty  I. 
Komárno“ úverom zo ŠFRB vo výške 75% obstarávacej  ceny v súlade so 
zákonom  číslo  607/2003  Z.z.  o  Štátnom  fonde  rozvoja,  s tým  že  25% 
obstarávacej  ceny  bude  financované  z dotácie  Ministerstva  výstavby  a 
regionálneho rozvoja SR a technickú infraštruktúru, na ktorú sa dotácia ani 
úver zo ŠFRB neposkytuje, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. predložiť žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania a Krajský stavebný úrad 
v Nitre v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2.   zabezpečiť potrebné finančné prostriedky v  rozpočte Mesta  Komárno  na 
rok 2009 na splácanie úveru zo ŠFRB v zmysle platnej zmluvy o úvere zo 
ŠFRB  a pravidelné  splácanie  pohľadávky  v požadovanej  výške 
dvanásťkrát ročne počas celého  trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.

            Termín: január 2009
Zodpovedný : prednosta úradu 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

             

1170/2008
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uznesenie

k návrhu na zriadenie záložného práva na zabezpečenie úveru na financovanie 
stavby a zachovaniu nájomného charakteru bytov 

“Nájomné byty – Blok C4, 78 b.j. sídlisko Bašty I. Komárno“

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. uzatvorenie  zmluvy  o  zriadení  záložného  práva  v prospech  ŠFRB  na 
ručenie za úver na financovanie stavby „Nájomné byty – Blok C4, 78 b.j. 
sídlisko  Bašty  I.  Komárno“  s nehnuteľnosťami  vedenými  na  LV  č.6434 
v k.ú. Komárno ako:

- prevádzková budova „Dôstojnícky pavilón“ so súpisným číslom 142 na 
p.č.1846/1, 1846/2, 1846/3 a 1850,

- pozemok na p.č. 1846/1 o výmere 775 m2 , zastavaná plocha,
- pozemok na p.č. 1846/2 o výmere 1830 m2 , zastavaná plocha,
- pozemok na p.č. 1846/3 o výmere 1871 m2 , zastavaná plocha,
- pozemok na p.č. 1850 o výmere 1405 m2 , zastavaná plocha,

2. následné uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva na ručenie za 
úver na financovanie  stavby „Nájomné byty  – Blok  C4,  78 b.j.  sídlisko 
Bašty  I.“  po  kolaudácii  stavby  touto  stavbou  v prospech  ŠFRB  a 
v prospech  MInisterstva  výstavby  a  regionálneho  rozvoja  Slovenskej 
republiky v zmysle platných zmlúv o poskytnutom úvere o ŠFRB a dotácii 
z MVaRR SR a následné zrušenie záložného práva podľa dobu A/1 tohto 
uznesenia,

3.  zachovanie nájomného charakteru bytov vybudovaných v rámci stavby 
„Nájomné byty  – Blok  C4,  78 b.j.  sídlisko  Bašty  I.  Komárno“  po dobu 
najmenej  30  rokov  v zmysle  §5  ods.  1  písm.  g/  Výnosu  Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na 
rozvoj bývania,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

            
            zabezpečiť spracovanie zmlúv v zmysle bodu A/1 a A/2 tohto uznesenia.

Termín: apríl 2009
         Zodpovedný : prednosta úradu 

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

1171/2008
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UZNESENIA Z 28. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 18. DECEMBRA 2008

_____________________________________________________
uznesenie

k časovému plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne
na obdobie január – júl 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

berie na vedomie

plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na obdobie január – júl 2009: 

29. január 2009
26. marec 2009 
26. apríl 2009 (slávnostné zasadnutie pri príležitosti Komárňanských dní)
21. máj 2009 
09. júl 2009

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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