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História a poloha mesta 
Mesto Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. 
Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné kultúrne pamiatky. Rozvoj mesta v dávnej 
minulosti predurčila jeho významná poloha a strategická úloha strážneho hradu na území 
zovretom ramenami Dunaja a Váhu, v nadmorskej výške 108 -115  m. V prvých listinách sa 
hrad a osada spomína pod názvom Camarum v roku 1075.  
 
Identifikačné údaje 
Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1 
94501 Komárno 
IČO: 00306525 
DIČ: 021035731 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Štatutárny zástupca od 27.12.2010: MUDr. Anton Marek 
 
 
 
Symboly mesta 
Mesto Komárno má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy. 
Symboly mesta sú:  erb mesta 
                                vlajka mesta   

 Erb mesta zobrazuje v červenom štíte na zelenej pažiti so sútokom dvoch modrých 
riek, strieborné trojvežové opevnenie. V medzerách medzi vežami sa nachádzajú dve 
zlaté hviezdy. V opevnení je otvorená brána s do polovice vytiahnutou mrežou. 

 Vlajka mesta pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí červený, žltý, zelený. 
Ukončená je zástrihom, tzv. lastovičím chvostom. 

 
 
 

 

 
Demografické údaje 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2011  bol 34 408,   z toho ženy:   18 151,      muži: 16 257 
 
 
Počet obyvateľov podľa vekovej štruktúry 
 

0-3 4-6 7-14 15-17  18-60  61 a viac 
roční roční roční roční roční roční 

1 104 850 2 091 910 22 776 6 677 
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Obyvateľstvo podľa národnosti v % (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001) 
 

-      maďarská      60,1 
-      slovenská      34,7 
-      rómska            1,2 
-      česká              1,0 
-      iná                   3,0 

 
Ekonomické údaje 
 
Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v období mesiaca február na 17,17%, čo bolo 
najvyššie percento, aké kedy bolo v Komárne namerané. Na úradoch práce v okrese 
pribudlo 307 uchádzačov, najviac z nich v Hurbanove a Komárne. 
Evidovaná nezamestnanosť v okrese Komárno dosiahla na konci novembra 2011 hodnotu 
16,87%. Len pre porovnanie celoslovenské štatistiky v tom čase vykazujú 13,3% 
nezamestnanosť.  
Bohužiaľ toto číslo sa v decembri ešte zvýšilo na 9 805 osôb, čo prestavuje hodnotu až 
17,53% 
 

 
 
 
 
 

Partnerské mestá 

 Blansko, Česko 
 Komárom, Maďarsko 
 Kralupy nad Vltavou, Česko 
 Lieto, Fínsko 
 Sebeş, Rumunsko 
 Terezín, Česko 
 Weissenfels, Nemecko 
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 Samospráva mesta 
 
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho 
majetku. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta 

- orgánmi mesta 
- hlasovaním obyvateľov mesta 
- verejným zhromaždením obyvateľov mesta. 

Mesto pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením 
s hnuteľným majetkom mesta. Riadi sa schváleným rozpočtom a zostavuje záverečný účet 
mesta.  
 
 
Základné orgány mesta 
 
mestské zastupiteľstvo 
primátor mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Komárno je zastupiteľský zbor mesta zložený z 25 poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta, na obdobie štyroch rokov. 
 
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta, funkcia primátora je verejná funkcia. 
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta 
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch 
je správnym orgánom. 
Za primátora mesta bol zvolený v priamych voľbách v roku 2010 MUDr. Anton Marek. 
Zástupcovia primátora sú: JUDr. Novák Vojtech a Ing. Szabó Béla. 
Hlavný kontrolór mesta je Mgr. Csintalan Miklós, ktorý bol zvolený poslancami MZ na dobu 6 
rokov. 
 
 
 
Zvolení poslanci vo voľbách 2010: 
 
Mgr. Andruskó Imre 
Mgr. Bača Juraj 
Mgr. Batta György 
Mgr. Bende Štefan 
PaedDr. Bende Štefan 
MUDr. Benyó Zoltán 
Cúth Csaba 
Ing. Dékany Gabriel 
Ing. Dubány Imrich 
Mgr. Gajdáč Ondrej 
Ing. Glič Konštantín 
Ing. Győrfy László 
PaedDr. Héder Ágnes 

JUDr. Hortai Éva 
MUDr. Ipóth Szilárd 
Ing. Jágerská Alžbeta 
JUDr. Kantha Mária 
Mgr. Keszegh Béla 
Mácza Mihály 
JUDr. Novák Vojtech 
MUDr. Sebő Zsolt 
Ing. Szabó Béla 
MUDr. Tóth Peter 
JUDr. Varga Tamáš 
Mgr. Zábojník Štefan 
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Rozpočet mesta 
 
 

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2011 bol  schválený dňa 31. marca 
na 6. zasadnutí MZ,  uznesením č. 96/2011, vo výške 20 428 890 €,  ako vyrovnaný.  

 
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 
na roky 2011 - 2013 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za 
jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.  

 
 Rozpočet mesta  bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe 

uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12. 2011 
dosiahol výšku 23 289 673 € na strane príjmov aj výdavkov. 

 

Príjmy Schválený 
rozpočet na 

rok 2011 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2011 

Skutočnosť   
k 

31.12.2011 
Plnenie % 

Bežné príjmy 17 140 342 17 135 281 17 107 283 99,84% 

Kapitálové príjmy 3 020 734 5 679 191 1 949 779 34,33% 

Bežné + kapitálové príjmy 20 161 076 22 814 472 19 057 062 83,53% 

Finančné príjmy 267 814 475 201 132 387 27,86% 

SPOLU PRÍJMY 20 428 890 23 289 673 19 189 449 82,39% 
     

Výdavky 
Schválený 

rozpočet na 
rok 2011 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2011 

Skutočnosť   
k 

31.12.2011 
Plnenie % 

Bežné výdavky 16 042 063 16 267 533 16 138 084 99,20% 

Kapitálové výdavky 2 411 865 5 038 424 835 076 16,57% 

Bežné + kapitálové výdavky 18 453 928 21 305 957 16 973 160 79,66% 

Finančné výdavky 1 974 962 1 983 716 1 983 296 99,98% 

SPOLU VÝDAVKY 20 428 890 23 289 673 18 956 456 81,39% 
 

 
 
 
Príjmy rozpočtu:  
 
Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
 (vrátane vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobie) 
 

Položka Text Príjmy v eurách 

100 Daňové príjmy 9 473 428 

200 Nedaňové príjmy 3 020 627 

200 Nedaňové príjmy škôl a Zariadenia pre seniorov 615 031 

300 Granty a transfery 5 947 977 
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Položka Text Príjmy v eurách 

111 Daň z príjmov FO - podielové dane 7 117 057 

120 Daň z nehnuteľnosti 1 623 471 

130 Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov 732 900 

210 Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku 1 260 312 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 244 679 

220 Príjem RO – škôl a Zariadenia pre seniorov 615 031 

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku 323 960 

240 Bankové úroky 1 098 

290 Ostatné nedaňové príjmy 190 578 

310 Granty a transfery - bežné 4 322 159 

320 Granty a transfery - kapitálové 1 625 818 
 
Prijaté finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurách: 
 
 

Školstvo -  prenesená kompetencia 3 069 776 
Školstvo - vzdelávacie poukazy 68 991 
Školstvo - ZŠ Pohraničná, projekt Nástrahy 21.storočia 7 700 
Školstvo - cestovné 45 319 
Školstvo - stravovanie 50 479 
Školstvo - žiaci zo social. znevýhod. prostredia 16 920 
Školstvo - nadané deti 600 
Školstvo - odchodné 9 832 
Školstvo - školské potreby 8 729 
Školstvo - dotácia pre MŠ, 6 r. deti 44 121 
Samostatný školský úrad 25 236 
Zadržané rodinné prídavky 5 546 
Sociálny a správny odbor 8 562 
Domov dôchodcov  631 327 
Matrika 52 607 
Spoločný stavebný úrad  33 265 
Pozemné komunikácie 1 894 
Register obyvateľstva 11 804 
Životné prostredie 4 078 
Príspevok na údržbu vojenských hrobov 957 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 34 551 
ZŤP nenávratný príspevok 20 811 
ŠFRB 22 820 
Reštaurovanie Ferdinandovej brány - pevnosť 20 000 
III. etapa pamiatkového výskum v starej pevnosti 23 000 
Ochrana pred  povodňami 57 607 
Malé obecné služby (MOS) 7 912 
Modernizácia vzdelávania 511 
Projekt moderná škola - Komenského 21 710 
Dotácia NSK - Komárňanské dni 950 
Dotácia NSK - Obnova kult. pamiatok 465 
Dar od mesta Weissenfels 100 
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Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov 4 908 
Dar od OTP banka Slovensko 1 500 
Nadácia Jána Korca 1 500 
Nadácia - Knihy školám 370 
Nadácia Ekopolis - rekreačná zóna 5 200 
Nadácia Ekopolis - obnova mestského parku 500 
Revitalizácia centrálnej mestskej časti – Kossúthovo námestie 293 036 
Refundácia výdavkov cyklotrasy 1 329 783 
Združené finančné prostriedky - Horolezecká stena 3 000  

 
 
 
Výdavky rozpočtu:  
 
 
Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle 
Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2011. 
 
K 31.12. 2011 bolo čerpanie výdavkov nasledovné: 
 
Program 1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva –  
                   čerpanie výdavkov vo  výške 2 544 681 eur, t.j. 99,1 % 
     
Program 2. Služby občanom -   
                   čerpanie výdavkov vo výške 169 292 eur, t.j. 102,0 % 
 
Program 3. Bezpečnosť -   
                   čerpanie výdavkov vo výške 558 054 eur, t.j. 98,3 % 
 
Program 4. Prostredie pre život –  
                   čerpanie výdavkov vo výške 2 394 997 eur, t.j. 94,3 % 
 
Program 5. Šport, kultúra, média, pamiatky -   
                   čerpanie výdavkov vo výške 878 407 eur, t.j. 104,2 % 
 
Program 6. Vzdelávanie -   
                   čerpanie výdavkov  7 039 777 eur, t.j. 102,00 % 
 
Program 7. Sociálne služby a sociálna pomoc -   
                   čerpanie výdavkov 1 568 662 eur, t.j. 96,0 % 
 
Program 8. Rozvoj mesta -   
                   čerpanie  bežných výdavkov vo výške 491 170 eur. t.j. 85,0 %  
                   čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 835 076 eur, t.j. 16,6 % 
 
Program 9. Bývanie –  
                   čerpanie výdavkov vo výške 493 044 eur, t.j. 101,9 % 
 
V  zmysle § 16 ods. 5, písm. g)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prebehlo hodnotenie programov mesta, ktoré je súčasťou záverečného účtu 
mesta. 
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Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov) 

Položka Text Výdavky v eurách 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  2 895 405 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 129 637 

631 Cestovné náhrady 10 363 

632 Energie, voda a komunikácie 1 294 017 

633 Materiál 841 134 

634 Dopravné 86 170 

635 Rutinná a štandardná údržba 738 744 

636 Nájomné za nájom 36 819 

637 Služby 2 132 490 

641 Transfery v rámci verejnej správy 696 275 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 578 329 

644 Transfery nefinančným subjektom 309 140 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery 106 589 
 
 
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov) 

Položka Text Výdavky v eurách 

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 38 314 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 5 792 

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 714 324 
 

Bilancia aktív a pasív      
Bežné účtovné obdobie 

AKTÍVA č. r.  Brutto Korekcia Netto 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Neobežný majetok: 002 85 236 655 12 977 934 72 258 721 73 297 892 
Dlhodobý nehmotný majetok 003 678 342 576 634 101 708 165 892 
Dlhodobý hmotný majetok 011 81 856 825 12 401 300 69 455 525 70 406 620 
Dlhodobý finančný majetok 024 2 701 488 0 2 701 488 2 725 380 
Obežný majetok: 033 13 243 783 1 649 593 11 594 190 10 370 733 
Zásoby 034 23 050 0 23 050 26 841 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 040 8 152 485 0 8 152 485 7 604 577 
Dlhodobé pohľadávky 048 0 0 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 060 4 392 383 1 649 593 2 742 790 2 193 592 
Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a 
rozpočtových organizácií 
zriadených obcou a vyšším 
územným celkom 068 3 213 713 952 761 2 260 952 1 753 348 
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Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov 069 1 029 324 696 832 332 492 304 732 
Pohľadávky voči 
zamestnancom 070 230 0 230 1 332 
Iné pohľadávky 081 149 116 0 149 116 134 180 
Finančné účty 085 576 284 0 576 284 446 142 
Poskytnuté finančné výpomoci 
dlhodobé 098 0 0 0 0 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé 104 99 581 0 99 581 99 581 

Časové rozlíšenie: 110 151 904 0 151 904 64 837 
- náklady budúcich období 111 151 904 0 151 904 64 837 
Vzťahy k účtom klientov 
štátnej pokladnice 114 0 0 0 0 
M a j e t o k   s p o l u   98 632 342 14 627 527 84 004 815 83 733 462 

PASÍVA č. r.  Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Vlastné imanie 116 64 873 359 67 763 503 
Oceňovacie rozdiely 117 48 768 72 660 
Fondy 120 0 0 
Výsledok hospodárenia 123 64 824 591 67 690 843 
Záväzky 126 6 662 728 8 757 875 
Rezervy (krátkodobé) 127 193 696 172 155 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 132 16 824 12 865 
Dlhodobé záväzky 140 1 858 200 1 891 927 
Ostatné dlhodobé záväzky 141 1 846 553 1 882 670 
Záväzky zo sociálneho fondu 144 11 647 9 257 
Krátkodobé záväzky 151 709 036 1 002 350 
Dodávatelia 152 279 062 276 895 
Iné záväzky 160 40 854 25 496 
Zamestnanci 163 188 270 215 863 
Zúčtovanie s orgánmi 
sociálneho a zdravotného 
poistenia 165 130 727 117 593 
Bankové úvery a výpomoci 173 3 884 972 5 678 578 
Bankové úvery dlhodobé 174 3 884 972 4 362 663 
Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov 
verejnej správy 178 0 0 
Časové rozlíšenie: 180 12 468 728 7 212 084 
z toho:       
- výdavky budúcich období 181 745 291 0 
- výnosy budúcich období 182 11 723 437 7 212 084 
Vzťahy k účtom klientov 
štátnej pokladnice 183 0 0 
V l a s t n é  i m a n i e  a  z á 
v ä z k y  spolu   84 004 815 83 733 462 
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Výkaz ziskov a strát 
 
Náklady celkom 14 205 997 eur, výnosy celkom 14 259 729 eur. 
Účtovný výsledok hospodárenia po odpočítaní dane z príjmu vo výške 3 486 eur je + 50 246 
eur. 
 
Celkové náklady mesta poklesli oproti roku 2010 o 206 364 eur, v tom: 

- spotrebované nákupy  nárast o 86 819 eur, 
- náklady na služby pokles  o 356 960 eur, 
- osobné náklady nárast o 4 904 eur, 
- dane a poplatky pokles o 17 434 eur, 
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť nárast o 31 715 eur, 
- odpisy, rezervy opravné položky nárast o 16 646 eur, 
- finančné náklady nárast o 7 467 eur, 
- náklady na transfery nárast o 20 479 eur. 

 
Celkové výnosy stúpli oproti roku 2010 o 522 140 eur, v tom: 

- tržby za vlastné tovary a služby o 83 536 eur, 
- nárast daňových výnosov samosprávy o 1 177 812 eur, 
- pokles výnosov z poplatkov o 36 698 eur, 
- pokles výnosov z prevádzkovej činnosti o 31 770 eur, 
- pokles výnosov zo zúčtovania rezerv a opravných položiek a zúčtovania  časového  
rozlíšenia o 92 324 eur, 
- nárast finančných výnosov o 36 109 eur, 
- pokles výnosov so zúčtovania bežných a kapitálových transferov poskytnutých zo 
ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnú správu o 614 525. 

Najvyšší nárast predstavuje príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 
2010 bolo mestu poukázaných o 770 682 eur viac. 
 
Transfery a príspevky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie mesta, 
obchodné spoločnosti mesta, SAD Nové Zámky, Cirkevná škola, STU Trnava, športové kluby, 
na kultúrne podujatia, pre neziskovú organizáciu a jednotlivcov: 
 

  rok 2011 rok 2010 rozdiel 
Školstvo  937 976 956 537 - 18 561 
Domov dôchodcov 100 000 80 382 19 618 
Mestské kultúrne stredisko 225 000 202 944 22 056 
COMORRA SERVIS 460 351 420 351 40 000 
COM-MÉDIA, spol. s r. o. 163 200 166 785 -3 585 
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 

Komárno, a. s. 0 0 0 
VIATOR, s. r. o. 0 0 0 
CALOR, s. r. o. 0 0 0 
SAD Nové Zámky 145 940 156 438 -10 498 
Cirkevná škola 124 066 125 573 -1 507 
STU Trnava 10 924 11 379 -455 
Športové kluby 229 346 215 046 14 300 
Kultúrne podujatia 36 010 33 785 2 225 
Útulok zvierat 3 067 3 416 -349 

Jednotlivci (úspešný športovci, študenti, sociálna 
pomoc rodiny s deťmi, školáci, dôchodcovia) 113 893 171 429 -57 536 

Spolu: 2 549 773 2 544 065 5 708 
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Súvaha 
 
Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2010:  73 297 892 eur, rok 2011: 
72 258 721, pokles ovplyvnilo odovzdanie majetku, ktorý bol v prenájme obchodnej 
spoločnosti VIATOR, s.r.o. do správy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS vo 
výške 1 079 622 eur. 
Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) 
v netto hodnote rok 2010: 10 370 733 eur, rok 2011: 11 594 190 eur. Nárast predstavuje 
zvýšenie majetku v správe u príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS (dovtedy 
prenajaté spoločnosti VIATOR, s.r.o.), nárast pohľadávok v netto hodnote o 549 198 eur 
a zvýšenie finančného majetku o 130 142 eur. 
Časové rozlíšenie nárast o 87 067 eur z dôvodu vykazovania použitia fondu prevádzky, 
údržby a opráv tvoreného na bytové domy vo vlastníctve mesta v nákladoch mesta v roku 
použitia prostriedkov fondu opráv. 
 
Hodnota vlastného  imania rok 201067 763 503 eur, rok 2011. 64 873 359 eur bola 
znížená o 2 890 144 eur z dôvodu: 

1. - úprava vykazovania zostatkovej ceny majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov 
vo výške - 3 010 827 eur.   Zostatková cena majetku obstaraného z cudzích 
zdrojov sa vykazuje súčasne na účte 384-Výnosy budúcich období, 

2. -  vykazovanie tvorby FPÚaO Handimex (do nákladov sa bude účtovať až v roku 
použitia), výška + 82 565 eur, 

3. – a) vysporiadanie nájomného za rekonštrukcie majetku mesta – budovy 
Dôstojníckeho pavilónu Univerzita Selyeho a spoločnosť SoXRa, s. r. o. vo 
výške + 232 255 eur, 

-    b)   zaúčtovanie odpisov za predchádzajúce obdobia novozaradeného majetku 
podľa písm. a) vo výške - 220 491 eur, 

      4.   – zmena ocenenia podielu na základnom imaní v dcérskych spoločnostiach vo 
výške – 20 892, 

      5.  -   účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške +50 246 eur. 
 
Pokles dlhodobých záväzkov predstavujú splátky istiny pri ŠFRB úveroch vo výške 36 117 
eur. 
Pokles krátkodobých záväzkov oproti roku 2010 o 293 314 eur, najvyššia položka 
nevyfakturované dodávky vo výške 287 915 eur. 
Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročný pokles vo výške 1 793 606 eur 
predstavuje splatenie preklenovacieho úveru 1 315 915 eur (cyklotrasa) a splácanie istiny 
dlhodobých úverov a čerpanie úveru vo výške 114 700 eur. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia  podľa Zákona č. 583/2004 Z. z., § 10 ods.3, 
písm. a),b),c) citovaného zákona  
 

  Bežné Kapitálové Finan. operácie Spolu 
Príjmy 17 107 283 1 949 779 132 387 19 189 449 
Výdavky 16 138 084 835 076 1 983 296 18 956 456 
  969 199 1 114 703 -1 850 909 232 993 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa Zákona č. 583/2004 Z.z., § 10, ods.3,  
písm. a), b) ako zdroj tvorby rezervného fondu podľa § 15 ods. 4 a § 16, ods.6 
  

  Bežné Kapitálové Spolu  
Príjmy 17 085 399 1 946 779 19 032 178  
Výdavky 16 138 084 835 076 16 973 160  
  947 315 1 111 703 2 059 018  
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Hospodársky výsledok akruálny, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady - výnosy: 
     
   

Účtovná trieda 5 14 205 997    
Účtovná trieda 6 14 259 729    
Rozdiel po zdanení 50 246    

 
 

Z činnosti odborov a oddelení mestského úradu vyberáme: 
 
 
Oddelenie daní a poplatkov 
 
 
Daň z nehnuteľností               
 
V súlade so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zák. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov Oddelenie fyzicky spracovalo resp. 
prekontrolovalo: 
 
daňových priznaní 14.219 ks 
počet príloh k daňovým priznaniam 31.071 ks 
 

- vykonali sa kontroly presnosti a úplnosti počítačového spracovania daňových 
priznaní v rámci IIS MIS 

- vnútornou dokladovou kontrolou sa vyhľadali daňovníci, ktorí si nesplnili 
oznamovaciu povinnosť v súlade s § 18 zákona 582/2004 Z.z. 

 
Oddelenie vydalo : 
platobných výmerov:           13.976 ks 
dodatočných platobných výmerov 86 ks 
výziev na zaplatenie dane:   2.789 ks 
výziev na podanie daňového priznania 136 ks 
návrhov na začatie exekúcie: 334 ks 
vyznačilo právoplatnosť a vykonateľnosť na platobných výmeroch 13.976 ks 
 
Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľností : 1.570.000,00 € 
Príjem podľa „prehľadu plnenia rozpočtu k 31.12.2011“:     1.563.830,00 € 
Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej 
sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev  a exekúcií 

 
59.640,89 € 

                                                                                                                                     
Plnenie plánovaného rozpočtu                
99,61% 
       
Miestne dane 
 
vyrubilo miestne poplatky za psa vo výške 23.000,00 € 
príjem z dane za psa 20.918,00 € 
z pohľadávok za predošlé obdobie bolo uhradených                3.467,24 € 
 
Oddelenie vyhotovilo a zaslalo : 
 
výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani za 
psa 

          719 ks 
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výzvy na zaplatenie miestnej dane – VOGA 53 ks 
návrhy na začatie exekúcie 118 ks 
 
              
Nájomné 
  
Oddelenie počas roka priebežne  
- zapracovávalo do systému IIS MIS nové nájomné zmluvy resp. ukončenie niektorých 
nájomných zmlúv. 
- zaslalo nájomníkom Oznámenia o výške a spôsobe úhrady za nájomné  
- Výzvy na zaplatenie nedoplatku                  334 
ks 
 
Rozpočtovaný predpis pozemky a záhrady 60.000,00 € 
Príjem podľa „prehľadu plnenia rozpočtu k 31.12.2011“: 130.536,00 € 
  
Rozpočtovaný predpis nebytové priestory :        195.535,00 € 
Príjem podľa „prehľadu plnenia rozpočtu k 31.12.2011“ 205.693,00 €             
 
Počas roka Oddelenie kontrolovalo platnosť nájomných zmlúv spolu s Oddelením správy 
majetku a stav nedoplatkov s nájomníkmi. 
Spôsob a možnosť vymáhania pravidelne konzultovalo s právnikmi a následne vymáhanie 
nedoplatkov riešilo formou návrhov na vydanie platobného rozkazu resp. návrhmi na 
začatie exekúcie: 
návrhy na vydanie platobného rozkazu             7 ks 
návrhy na vykonanie exekúcie                                                                                  3 ks 
       
Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu 
V súlade so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zák. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov Referát poplatku za komunálny odpad : 
 
Spracoval: 
Žiadostí o zníženie resp. odpustenie poplatku cca. 1.600 ks    
  
Vydal:   
Rozhodnutí o znížení resp. odpustení poplatku 2.081 ks 
Platobných výmerov 15.508 ks 
Faktúr 2.371 ks 
  
Odovzdal na vymáhanie                 1.433 ks 
 
Formou exekúcie boli k 31.12.2011 vymáhané pohľadávky za roky 2004-2005. 
 
Rozpočtovaný predpis poplatok za zber a odvoz KO 600.000,00 € 
Príjem podľa „prehľadu plnenia rozpočtu k 31.12.2011“ 623.246,00 € 
                                                        
Rybárske lístky 
V roku 2011 oddelenie vydalo  909 ks  rybárskych lístkov za správny poplatok spolu 
7.397,00€. 
 
Okrem toho oddelenie pomáha občanom: 
-  pri vyplňovaní daňových priznaní,  
-  oboznamovať sa s daňovými predpismi  
-  pri potvrdzovaní a vyplňovaní  formulárov na sociálne dávky a príspevok na 

bývanie  
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Mestská hromadná doprava 
 
Skutočné čerpanie rozpočtu bolo uskutočnené v 2 častiach : 
 

- 145 117 eur - preddavky na mestskú autobusovú dopravu uhrádzané vopred 
štvrťročne,  

-  2 124 eur – príspevok na spoj prímestskej linky na zabezpečenie prepravy osôb 
z mestskej časti Kava do Komárna v ranných hodinách 

 
V r.2011 boli v mestskej autobusovej doprave (ďalej MAD)  prekročené cieľové hodnoty 
ako u ubehnutých kilometrov  tak v počte prepravených osôb. V počte autobusových liniek 
nedošlo ku zmene oproti predošlému roku, v letnom období v mesiaci august v rámci 
úsporných opatrení a z dôvodu zníženého počtu cestujúcich v čase od 9,00hod do 
13,00hod boli zredukované spoje a bola zavedená linka č.4, ktorou došlo k zokruhovaniu 
trás jednotlivých liniek a tým k zabezpečeniu prepravy osôb v rámci mesta. Prínosom tejto 
skúšobnej premávky bola úspora kilometrov a úspora financií v rámci úhrady za 
poskytované prepravné služby. 
MAD v meste Komárno bola v r. 2011 zabezpečovaná na základe Zmluvy o výkone vo 
verejnom záujme na obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2011 a jej 3 dodatkov, ktorej prílohou 
sú tarifné podmienky a cestovné poriadky v dvojjazyčnej úprave. V tarifných podmienkach 
nedošlo k zásadným zmenám, pretože ceny cestovného boli ponechané na úrovni 
predošlého roka, len pribudla osobitná tarifa pre zamestnancov dopravcu a ich rodinných 
príslušníkov. 
V r. 2011 mal vývoj ceny nafty  z pohľadu odberateľa mierne stúpajúcu tendenciu, nakoľko 
došlo k miernemu prekročeniu nákladov na pohonné hmoty oproti plánovaným (cca 
o 5,4%). K opačnému vývoju došlo u tržieb z dopravy, lebo došlo k ich poklesu oproti 
plánovaným tržbám. Predpokladané náklady na opravy a údržbu  neboli vyčerpané v plnej 
výške a podľa vyčíslenia dopravcu je celkový hospodársky výsledok za r.2011 kladný, čo 
znamená, že z celkovej sumy preddavkov by nám mal dopravca vrátiť 1 241,92 eur. 
Preprava osôb z Kavy ranným spojom prímestskej dopravy bola v r.2011 zabezpečovaná 
na základe dodatku č.1 zmluvy č. 2/2009 uzavretej na obdobie 1.1.2011 – 31.12.2011. 
Na  r. 2012 máme uzatvorenú Dohodu o dočasnom poskytovaní služby do termínu 
uzavretia riadnej zmluvy na základe verejného obstarávania a dodatok č. 2 k zmluve, ktorý 
sa týka príspevku na spoj Kava-Komárno. 
 
Parkovací systém mesta 
 
Parkovací systém bol prevádzkovaný v zmysle mandátnej zmluvy a jej dodatkov medzi 
Mestom Komárno a prevádzkovateľom parkovacieho systému. Parkovací systém 
prevádzkuje prevádzkovateľ City Parking Group s.r.o  organizačná zložka. 
Došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty v počte vydaných parkovacích lístkov, v roku 2011 
bol vydaný cca. dvojnásobný počet parkovacích lístkov oproti plánovaným, ale príjmy 
a následné výdavky sa znížíli o 2,9%, čo bolo  spôsobené predovšetkým  vyradením 
záchytného parkoviska na Nám. Kossutha a pravdepodobné zvýšenie počtu predaja 
lacnejších parkovacích lístkov. 
Parkovací systém bude naďalej prevádzkovaný v zmysle mandátnej zmluvy a jej dodatkov 
medzi Mestom Komárno a prevádzkovateľom parkovacieho systému. 
Z parkovacieho systému bolo vyplatené prevádzkovateľovi 78 ,8% celkových príjmov. 
 
 
 
Správa vodárenského majetku  mesta – správca spol. KOMVaK  a. s.  
Nájomné :          skutočnosť 206 702 eur., 
                           plnenie rozpočtu 39,00 % 
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Úhrady nájomného v priebehu roka 2011 boli zaúčtované na aktuálny predpis nájomného 
za rok 2011. 
K 31.12.2011 činí nedoplatok KOMVaK za prenájom  DHM celkom 943 227,41 eur. 
 
 
Útvar hlavného kontrolóra  
 
Hodnotenie plnenia úloh vo všetkých oblastiach činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
( kontrolná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií, iná odborná činnosť ) a výsledky  
jednotlivých kontrol obsahuje súhrnná správa hlavného kontrolóra za rok 2011 
prerokovaná v zastupiteľstva na januárovom zasadnutí. 

 
 
Stavebný úrad 
 
Za rok 2011 bolo hlavným cieľom zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej 
činnosti v oblasti stavebného poriadku, taktiež zabezpečenie efektívneho a kvalitného 
výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie  a účelové komunikácie a zabezpečenie efektívneho a kvalitného 
výkonu na úseku stavebného poriadku v originálnych kompetenciách mesta a obcí 
združených do spoločného stavebného úradu. Všetky uvedené úlohy boli splnené 
v zákonom stanovených lehotách. 
 
 
Mestská polícia 
 

Prioritou Mestskej polície je priebežné zabezpečenie verejného poriadku počas 
celého roka a to v Meste Komárno, a v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Ďulov Dvor, 
Veľký Harčáš, osada Pavol.  
Príslušníci mestskej polície pravidelne vykonávali kontroly na prechodoch pre chodcov, 
hlavne v miestach materských a základných škôl za účelom predchádzania nehodovosti 
chodcov. Vytýčené ciele v tejto oblasti boli splnené na 100%. Za účelom prevencie 
a ochrany kultúrno spoločenských podujatí zamestnanci MP boli vždy na uvedených 
akciách organizovanými Mestom Komárno a k nim patriacim mestským organizáciám a na 
tých akciách, ktoré boli vopred ohlásené MP. Vo všetkých prípadoch boli kultúrno 
spoločenské akcie zabezpečené tak, že nevznikol žiadny problém ohľadom bezpečnosti 
týchto akcií. V roku 2011 sa zlepšila priemerná doba od prevzatia informácie operačným 
príslušníkom  MP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky, čo v konečnom dôsledku 
viedlo k tom u, že sa znížila doba na výjazd hliadky k riešeniu jednotlivých zákrokov a to 
do 8 minút.  
 
Útvar obrany a ochrany 
 

Útvar obrany a ochrany sa vo svojej činnosti zameriava na oblasť plnenia úloh           
v civilnej ochrane a požiarnej ochrane obyvateľstva.   

Civilná ochrana, bol v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Komárno spustený projekt na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu 
pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona  č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Zámerom projektu bolo vyčistiť a spriechodniť prícestné kanále 
a rigoly. Mesto Komárno zamestnalo dvadsať pracovníkov z evidovaných 
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorým sa podarilo vyčistiť a spriechodniť 
cca 12 km prícestných kanálov v prímestskej časti Kava. Projekt bol z 95% financovaný zo 
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štátneho rozpočtu a       z 5% vlastných zdrojov. Celkové náklady na tento šesťmesačný 
projekt činili 73 924,66 €, z toho náklady mesta boli 16 318,02 €.   

Aktualizovali sme agendu CO, priebežne sa vykonávala údržba v 62 odolných 
úkrytoch civilnej ochrany v rámci finančných možností nášho rozpočtu. V trinástich 
úkrytoch bola vykonaná periodická revízna kontrola 23 ks filtroventilačných zariadení, vo 
výške 1109,52 €, ktorá bola financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Kontrola bola 
zameraná na stav a použiteľnosť kolektívnych filtrov.  

Bolo zabezpečené plnenie všetkých úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu 
v Komárne. 

Útvar obrany a ochrany naďalej zabezpečoval prenájom špeciálnych sanitárnych 
kontajnerov pre obyvateľov na Vnútornej okružnej v Komárne. Ročné náklady na 
zabezpečenie tejto úlohy predstavujú čiastku 8579,24 €. Naďalej zostáva v prenájme 
jeden kontajner. Cez kapitálové výdaje sa podarilo realizovať odkúpenie jedného 
sanitárneho kontajnera, jeho kúpna cena bola 6000,- €, po jeho rekonštrukcii, ktorá si 
vyžiadala náklady vo výške cca 2035,- €, bol kontajner umiestnený v rekreačnej oblasti 
Mŕtve rameno a bude slúžiť širokej verejnosti ako sanitárny kontajner. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bolo v priebehu roka 
uskutočnených sedem školení, prevádzali sa náhodné kontroly na požitie alkoholu počas 
pracovnej doby. Kontrolovalo sa dodržiavanie vstupných a periodických lekárskych 
prehliadok, ktoré uhrádza zamestnávateľ, v celkových nákladoch cca 864,- €. Boli 
vypracované a vedené záznamy a správy o pracovných úrazoch. V roku 2011 boli len dva 
evidované pracovné úrazy.    

Požiarna ochrana, ktorá sa zameriava na prevenciu v oblasti požiarnej ochrany 
bola priebežne počas celého roka vykonávaná kontrolná činnosť na úseku ochrany pred 
požiarmi v malých a stredných prevádzkach. Celkovo bolo vykonaných 200 kontrol.  Bola 
zabezpečovaná akcieschopnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, 
realizovali sa cvičenia a účasť na dvoch súťažiach. Uskutočnilo sa sedem periodických 
školení v oblasti požiarnej ochrany. 

Bola zabezpečená periodická revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v materských 
školách a zariadeniach školského stravovania, v celkových nákladoch 1263,60 €. 

Plánovaná činnosť sa zameriava na maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov 
v čase mimoriadnych udalostí, preventívnu činnosť v oblasti požiarnej ochrany, ako aj 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých pracovníkov mesta. 
Záväzne na to boli vytýčené aj ciele v programovom rozpočte na roky 2012 až 2014.  

V aktivite Civilná ochrana sa bude naďalej vykonávať údržba, dezinfikácia a 
deratizácia úkrytov CO, bude sa aktualizovať agenda CO podľa legislatívnych predpisov 
a vykonajú sa periodické prednášky na úseku CO, PO ako aj prednášky BOZP 
zamestnancov. 

V roku 2012 by sme chceli pokračovať v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny v projekte na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Projekt bude z 95% financovaný zo štátneho rozpočtu a z 5% vlastných 
zdrojov. Bude znova vytvorených 20 pracovných miest na dobu šiestich mesiacov, počas 
ktorých bude prebiehať čistenie kanálov a rigolov na odvod dažďových a splaškových vôd 
v lokalitách Kava, Ďulov Dvor a Nová Osada.  

Ďalším projektom na rok 2012 je OPŽP-PO2-11-1 výzva k prioritnej osi 2 (ochrana 
pred povodňami). Predpokladaná cena projektu bude činiť cca 2 mil. eur. Projekt je 
financovaný z EU fondov. Mesto sa bude zúčastňovať 5% z celkovej ceny.  
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V aktivite Požiarna ochrana budú priebežne vykonávané preventívne protipožiarne 
kontroly v malých a stredných prevádzkach, budú vytvorené preventívne protipožiarne 
kontrolné skupiny na kontrolu v rodinných a obytných domoch. Naďalej bude 
zabezpečovaná činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno a jeho 
akcieschopnosť.  

Plánuje sa aj dobudovanie Ochrannej stavby Nová Stráž, ktorá sa bude využívať 
ako výcvikové a školiace stredisko mesta pre školenia a výcvik členov Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta, ako aj pre širšiu verejnosť s dôrazom na školskú mládež.     

 

Komunálny odbor 
 
Komunálny odbor Mestského úradu v Komárne v rámci svojej činnosti zabezpečuje 
verejnoprospešné práce a služby na verejných priestranstvách mesta Komárno, a to na 
úseku verejného osvetlenia, čistenia verejných priestranstiev, údržby verejnej zelene, 
nakladania s komunálnym odpadom, údržby miestnych komunikácií a odchytu túlavých 
psov podľa schváleného rozpočtu mesta. 
 S prihliadnutím na súčasnú hospodársku krízu, komunálny odbor náväzne na 
vytýčené ciele v programovom rozpočte mesta na rok 2011 sa zameral na udržanie 
minimálne takej úrovni vykonávaných činností na úseku komunálnej sféry, ako 
v predošlom roku. Dosiahnutie cieľu bolo skomplikované znížením rozpočtu počas roku 
2011. Kvôli zníženému rozpočtu nebolo možné napr. vykonať plánovaný počet kosení 
zelených plôch na verejných priestranstvách, utlmilo sa  ošetrenie stromov (vykonávali sa 
len nutné orezy a výruby, ktoré ohrozovali zdravie a život obyvateľstva), vykonávala sa len 
najnutnejšia oprava závad na miestnych komunikáciách, ktoré už ohrozovali bezpečnosť 
premávky na komunikáciách. Treba dodať, že základné výkony verejnej správy v roku 
2011 boli vykonávane už len v najnutnejších prípadoch. 
 
 V zmysle vytýčených cieľov programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012-
2014 najväčšou výzvou pre komunálny odbor bude naďalej zabezpečiť, aby nebol 
ohrozený základný výkon verejnej správy na úseku komunálnych služieb, s prihliadnutím 
na schválený rozpočet. 
 V roku 2011 bola v gescii komunálneho odboru zabezpečená pomocou grantového 
programu „Pohoda za mestom“ akcia „Rekreačná zóna pri Mŕtvom ramene Váhu v 
Komárne“, v rámci ktorého mesto získalo 5.200 €. Vykonalo sa osadenie 9 ks altánkov 
resp. posiedok na voľnom priestranstve na juhozápadnej trávnatej ploche pri mŕtvom 
ramene Váhu v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu. 
Celkové náklady na túto akciu činili 6.000 €. Projekt sa javí ako úspešný, po inštalácii 
altánkov boli tieto v celej letnej sezónne hojne využívané obyvateľstvom mesta. 
 Už deviaty rok mesto úspešne využíva možnosti poskytované Európskym 
sociálnym fondom prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, formou 
aktivačných prác vykonávaných uchádzačmi o zamestnanie. Ročne zabezpečujeme prácu 
pre cca. 150-170 uchádzačov o zamestnanie, ktorý vykonávajú hlavne čistiace práce na 
verejných priestranstvách, čím mesto ušetrí v priemere 150-200 tisíc € ročne. Uchádzači 
o zamestnanie ako odplatu dostávajú tzv. dávku v hmotnej núdzi prostredníctvom úradu 
práce z horeuvedeného fondu a zo štátneho rozpočtu. 
 
  
Oddelenie hospodárenia školstva 
 

Na oddelení sú zamestnaní 4 zamestnanci. OHŠZ má za úlohu zabezpečiť 
bezproblémový chod škôl a školských zariadení, zabezpečiť hospodárenie 45 zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, v tom 
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s právnou subjektivitou: 
- 6 základných škôl, 
- 1 základnú umeleckú školu, 

 
bez právnej subjektivity: 

- 6 školských klubov detí pri základných školách, 
- 13 materských škôl, 
- 6 školské jedálne, 
- 12 výdajné školské jedálne, 
- 1 centrum voľného času. 

 
 
V roku 2011 mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 

financovanie základných škôl – prenesená kompetencia – v celkovej výške 3.255.559,40 
eur. Normatívna dotácia bola poskytnutá vo výške 3.069.776 eur a mimo normatívna 
dotácia v celkovej výške 185.783,40 eur (z toho: odchodné 9.832,40 eur, doprava žiakov 
45.319 eur, vzdelávacie poukazy 68.991 eur, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
16.920 eur, mimoriadne výsledky žiakov 600 eur a príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky v materských školách 44.121 eur). V roku 2011 neboli vyčerpané 
finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 9.761,45 eur (z toho: 
doprava žiakov 9.499,45 eur a odchodné 262 eur – vrátené do štátnej pokladnici dňa 24. 
januára 2012). 

Rozpočet ZŠ bol schválený na 8. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 26. mája 
2011 uzneseniami č. 153 až 157/2011 v súlade so schváleným Programovým rozpočtom 
Mesta Komárno na rok 2011 – 2013. V rozpočte mesta na rok 2011 bola vytvorená 
rezerva z normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 5%, 
t.j. 154.455 eur z ich celkového rozpočtu. Rezerva má slúžiť na financovanie 
nepredvídaných udalostí a na zmiernenie dopadu zmeny v počte žiakov po septembri 
daného kalendárneho roka. Finančné prostriedky v priebehu roka boli v plnej miere 
prerozdelené medzi základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe 
rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne boli finančné prostriedky vo výške 
20.028 eur použité na dofinancovanie Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 na 
úkor ostatných základných škôl. V priebehu roka 2011 schválený rozpočet ZŠ bol 
upravený 45 krát rozpočtovými opatreniami schválených Mestským zastupiteľstvom, resp. 
primátorom mesta Komárno. 

 
V rámci originálnej kompetencie mesto schválilo rozpočet Základnej umeleckej 

školy na rok 2011 – 2013 uznesením č. 158/2011 vo výške 499.140 eur v tom ich vlastný 
príjem vo výške 59.300 eur. V priebehu roka mesto schválilo navýšenie rozpočtu ZUŠ 
v celkovej výške 11.444 eur. Pre školské kluby boli poukázané finančné prostriedky 
z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 v celkovej výške  316.295 eur. 

 
Pre školské zariadenia bez právnej subjektivity oddelenie malo k dispozícii finančné 

prostriedky vo výške 1.995.000 eur podľa schváleného rozpočtu, upravený rozpočet vo 
výške 1.969.790 eur. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1.997.773 eur. 

Okrem toho materské školy čerpali aj z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky 
finančné prostriedky vo výške 16.800 eur. Centrum voľného času čerpal finančné 
prostriedky z vlastných príjmov vo výške 937 eur. Zariadenia školského stravovania čerpali 
z príspevkov rodičov na potraviny finančné prostriedky vo výške 607.161 eur. 

 
V zmysle zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o 
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štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov mesto poskytlo finančné prostriedky na financovanie 
bežných výdavkov školských zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM 
s vyučovacím jazykom maďarským na rok 2011 v celkovej výške 124.066 eur. 

 
Mesto v roku 2011 pokračovalo s úspešným projektom „Ovocný program“ s cieľom 

zabezpečenia zdravšej výživy detí a mládeži v meste. 
Sústavne sa vykonáva verejné obstarávanie na jednotlivé skupiny potravín 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 V záujme lacnejšieho a výhodnejšieho zabezpečenia škôl a školských zariadení 

čistiacimi prostriedkami, kancelárskymi potrebami a materiálom na vyučovanie a výchovu 
oddelenie vykonáva nákup potrebných predmetov na faktúru, vykonáva prieskum trhu 
a materiál nakupuje na základe vyhodnotenia najvýhodnejších ponúk. Potrebný materiál 
rozdeľuje medzi školskými zariadeniami. 
 

Oddelenie zabezpečuje spracovávanie miezd pre zamestnancov školských 
zariadení. Vyhotovuje mesačné výkazy pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, štvrťročne 
vypracuje štatistické výkazy aj daňové prehľady a hlásenia. Podľa potreby vydáva 
potvrdenie o plate pre zamestnancov.  Na požiadanie zamestnancov vyhotovuje ročné 
zúčtovanie daní, ako aj zdravotného poistenia. 
   Oddelenie sústavne konzultuje vzniknuté ekonomické problémy jednotlivých 
zariadení s riaditeľmi, vedúcimi a účtovníkmi a pomáha v ich riešení, vypracuje 
a predkladá materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

V roku 2011 nedošlo k vyradeniu škôl, resp. školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno zo školskej siete. Nepriaznivým javom bol počet zapísaných 
detí v základných školách oproti predchádzajúcemu školskému roku – menej o 56 žiakov, 
ako aj zníženie počtu žiakov na materských školách o 30 detí. 

 
Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 
 

Základné školy: 
 

1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

2. Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, 

Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
4. Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - 

Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 
6. Základná škola, Rozmarínova ul. 1, Komárno 

 
 
 
Školské kluby detí pri ZŠ 
 

1. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 

2. Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra 

Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno 
4. Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno 
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5. Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 
24, Komárno 

6. Školský klub detí pri Základnej škole, Rozmarínova ul. 1, Komárno 
 
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno 
 
 
Materské školy: 
 

1. Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno 
2. Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno 
3. Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno 
4. Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno 
5. Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 
6. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová 

Stráž - Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu 
7. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno - 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
8. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno – 

Ferences barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
9. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno - 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
10. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno - Víz 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom 
11. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, 

Komárno – Komáromim Kacz Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
Komárom 

12. Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
13. Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno 

 
 
Centrum voľného času – Szabadidő központ, Rozmarínová ul. 2, Komárno 
 
 
Školské jedálne: 
 

1. Školská jedáleň, Eötvösova ul. 39, Komárno 
2. Školská jedáleň, Komenského ul. 3, Komárno 
3. Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno 
4. Školská jedáleň, Ul. pohraničná 9, Komárno 
5. Školská jedáleň, Ul. mieru 2, Komárno 
6. Školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

 
 
Výdajné školské jedálne: 
 

1. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 48, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 

2. Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 64, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 

3. Výdajná školská jedáleň, Lodná ul. 1, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Komenského ul. 3, Komárno 

4. Výdajná školská jedáleň, Vodná ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Komenského ul. 3, Komárno 
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5. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 33, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. práce 24, Komárno 

6. Výdajná školská jedáleň, Ul. K. Kacza 39, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. práce 24, Komárno 

7. Výdajná školská jedáleň, Mederčská ul. 38, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. práce 24, Komárno 

8. Výdajná školská jedáleň, Ul. mieru 16, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, Ul. 
mieru 2, Komárno 

9. Výdajná školská jedáleň, Handlovská ul. 4, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. mieru 2, Komárno 

10. Výdajná školská jedáleň, Kapitánova ul. 29, Komárno, ako súčasť Školskej jedálne, 
Ul. pohraničná 9, Komárno 

11. Výdajná školská jedáleň, Ul. františkánov 20, Komárno, ako súčasť Školskej 
jedálne, Ul. pohraničná 9, Komárno 

12. Výdajná školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž, ako súčasť Školskej 
jedálne, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

 
 
Podpora športových aktivít obyvateľov mesta 
Aktivitu predstavujú činnosti:  
Podpora celoročnej aktivity a jednorazových podujatí športových klubov mesta  
prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Komárne 
Celkový počet žiadostí je 54, celkový počet žiadateľov je 38 žiadateľov. Možno 
konštatovať, že v roku 2011 bol podporený vyšší počet žiadostí od nižšieho počtu 
žiadateľov, ako bol vytýčený cieľ, v rámci ktorých bol podporovaný vyšší počet 
registrovaných športovcov, ale podporilo sa nižší počet druhov športu.  
Ocenenie úspešných športovcov 
Aktivitu predstavujú činnosti: Finančné ocenenie úspešných športovcov mesta. 
Úspešní športovci sa oceňujú v zmysle Zásad pre ocenenie úspešných športovcov Mesta 
Komárno. V  roku 2011 v zmysle týchto zásad bol ocenený jeden športovec (Erik Vlček sa 
stal majstrom sveta v olympijskej športovej disciplíne - kanoistika). V olympijských 
športových disciplínach však vynikajúce výsledky dosiahli ďalší športovci: K4 (kanoistika) – 
získali možnosť štartu na olympiáde v Londýne, Viktor Demin – majster sveta v kanoistike 
v kategórii juniorov.   
Podpora talentovanej mládeže 
Aktivitu predstavujú činnosti: podpora zvýšenia vzdelanosti v regióne prostredníctvom 
účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Komárne. 
V rámci uvedenej aktivity boli v školskom roku 2011/12 podporení dvaja talentovaní mladí 
ľudia.  
Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí 
Aktivitu predstavujú činnosti:  Kultúrne a spoločenské aktivity organizované 
a spoluorganizované Odborom školstva a kultúry MsÚ v Komárne.  
V  roku 2011 sa organizovali tradičné spoločenské udalosti (privítanie najlepších 
komárňanských športovcov, pedagógov, žiakov a študentov, deň detí pre širokú verejnosť, 
stretnutie detí zo soc. slabších rodín s Mikulášom, privítanie jubilujúcich manželských 
párov – zlaté a diamantové svadby). OŠK pripravil pozdravenie aktuálnych jubilantov 
a oslávencov, pripravoval občianske obrady a slávnosti (ZPOZ) a organizoval, resp. 
spoluorganizoval stretnutie delegácií družobných miest.  
20. ročník Komárňanských dní sa konal v dňoch 26.4. – 1.5.2011. Hlavným organizátorom 
tohto festivalu bol OŠK, na organizácii spolupracoval MsÚ. Množstvo koncertov a iných 
kultúrnych programov, vernisáží, športových a spoločenských podujatí prilákalo do mesta 
a mestských častí tisíce obyvateľov mesta a turistov. Programy boli rôznorodé, konali sa 
na 6 hlavných dejiskách: Námestí gen. Klapku (hlavné javisko), Nádvorí Dôstojníckeho 
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pavilónu, Parku Anglia, Starej pevnosti, Palatínovej (Ulica vín) a Župnej ulici (Ulica 
remeselníkov). 
4. ročník Komárňanského vínneho korza  sa konal v dňoch 2. – 2.9.2011. Hlavným 
organizátorom tohto festivalu bol OŠK, na organizácii spolupracoval MsÚ a IVV s.r.o 
Komárno.  
Festival KÚT sa konal v dňoch 9. – 11.9.2011.  OŠK bol spoluorganizátorom podujatia. 
Festival pálenky sa konal v dňoch 17. – 18.9.2011. OŠK bol spoluorganizátorom 
podujatia.. 
Dňa 21.9.2011 sa konal 1. roč. CEI ***  East Europan Endurance Ride, medzinárodný 
dostihový maratón Bratislava Budapest. OŠK bol spoluorganizátorom podujatia. 
Ondrejský jarmok sa konal v mesiaci október 2011. OŠK bol spoluorganizátorom podujatia 
(zabezpečil sprievodný kultúrny program). 
OŠK v spolupráci s OOP organizovali v decembri 2011 Vianočné trhy na Námestí 
generála Klapku. 
Na privítanie Nového roka 31.12.2011 sa už tradične zaplnilo Námestie gen. Klapku. 
Vyvrcholením tejto zábavy bol polnočný ohňostroj. 
Podpora kultúrnych  a spoločenských aktivít 
Aktivitu predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a spoločenských aktivít jednotlivcov, 
súborov, združení a organizácií prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne. 
Celkový počet žiadostí je 90 od 55 žiadateľov. Možno konštatovať, že v roku 2011 bol 
výrazný nárast počtu žiadostí, čo sa odzrkadlilo v nižšej percentuálnej podpore žiadostí, 
počet podporených podujatí v roku 2011 sa však zvýšil o 6.  

 
 
Oddelenie správy pamiatok   
 
Obnova pamiatkových objektov 

1. II. etapa reštaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP – rekonštrukcia 
bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  v rámci programu 
„Obnovme si svoj dom” (20.000,- €), a finančnou spoluúčasťou  vo výške 2.000,- € 
prispelo aj Mesto Komárno. Práce vykonal reštaurátor Ondrej Csütörtöki. 
Je podaná ďalšia žiadosť o finančný príspevok na III. etapu reštaurovanie 
Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP vo výške 58.400,- €. Celkové náklady 
reštaurovania činia 61.500,- €. 

2. Obnova rámu a ciferníku vežových hodín NKP Radnice – obnova bola realizovaná 
s 50% finančnou podporou získaných od Nitrianskeho samosprávneho kraja z 
programu „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vo výške 465,-€. Vlastné zdroje boli 
použité vo výške 465,-€. Práce vykonala fy Alpwork Komárno.  
Je podaná ďalšia žiadosť o finančný príspevok na reštaurovanie Pomníka obetiam 
protifašistického odboja vo výške1.500,- €. Celkové náklady reštaurovania činia 
3.000,- €. 
 

Prezentácia kultúrnych hodnôt 
1. Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti  - Inžinierske siete – 

rozvody verejného vodovodu a kanalizácie, elektrické a plynové rozvody 
v Ústrednej pevnosti. 
V roku 2011 sa pripravil Projekt stavby - inžinierske siete Ústrednej pevnosti – 
Distribučný plynovod v hodnote 2.887,- €. 

V roku 2012 by sa mal dokončiť Projekt stavby – inžinierske siete Ústrednej 
pevnosti – Vonkajšie elektrické rozvody v hodnote 10 628,- €. 
Financie potrebné pre zabezpečenie projektu realizačného a pre samotnú 
realizáciu inžinierskych sietí v hodnote cca. 1.800.000 € sa plánuje zabezpečiť 
z Regionálneho operačného programu EÚ. Vybudovaním inžinierskych sietí sa 
zabezpečia základné predpoklady revitalizácie Starej pevnosti.  
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2. Komplexný architektonický výskum v Ústrednej pevnosti – III. etapa bola 
realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  v rámci programu 
„Obnovme si svoj dom” (23 000,- €) k čomu prispelo finančnou spoluúčasťou  vo 
výške 1.250,- € aj Mesto Komárno. Výskum vykonávala pracovná skupina pod 
vedením Ing. arch. Alexander Németha. V prípade úspešnosti projektu podaného 
na r. 2012, v stavebno-historických výskumných prácach sa bude pokračovať 
v Novej pevnosti.  

 
 
Plánovaná činnosť OSP náväzne na vytýčené ciele programového rozpočtu  
 
Obnova pamiatkových objektov 

1. Oprava strechy a krovu kasárne v Novej pevnosti NKP – V rámci novej výzvy 
Regionálneho operačného programu 3.1.b bude podaná žiadosť o FP  Celkový 
rozpočet opravy je 2.476.896€, z toho nenávratný FP 2. 353.051€ (95%) a vlastné 
zdroje 123.845€. V prípade realizovania projektu odstráni sa havarijný stav 
národnej kultúrnej pamiatky. 

2. III. etapa reštaurovania Ferdinandovej brány v Starej pevnosti NKP. V r. 2011 sa 
podala žiadosť o FP na Ministerstvo kultúry SR  v rámci programu „Obnovme si 
svoj dom” v celkovej hodnote 61.500,- €, s finančnou spoluúčasťou mesta  vo 
výške 3.100,- €. 

3. Reštaurovanie Pomníka obetiam protifašistického odboja Je podaná žiadosť 
o finančný príspevok na Nitriansky samosprávny kraj v rámci programu 
„Zachráňme pamiatky NSK vo výške1.500,- €. Celkové náklady reštaurovania 
činia 3.000,- €. 

4. Reštaurátorské ošetrenie stĺpu sv. Trojice – po uskutočnení verejného 
obstarávania sa z finančných zdrojov mesta obnoví najstaršia exteriérová socha 
mesta Komárno.  

 
 
Prezentácia kultúrnych hodnôt 

1. Vyčistenie a sprístupnenie kazemát Ústrednej pevnosti – Práce budú realizované 
v prípade schválenia žiadosti o FP podanej v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový 
rozpočet projektu je 299 680,- €, z toho vlastné zdroje 15 000,- € (5%). V prípade 
realizovania projektu sa sprístupnia podzemné chodby Ústrednej pevnosti pre 
verejnosť. 

2. Vybudovanie informačného systému v areáli Ústrednej pevnosti a na území mesta 
- Práce budú realizované v prípade schválenia žiadosti o FP podanej v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 
2007 - 2013 . Celkový rozpočet projektu je 195 190,- €, z toho vlastné zdroje 9 
750,- € (5%). V prípade realizovania projektu sa zvýši informovanosť domácich 
a zahraničných turistov o pamätihodnostiach mesta. 

3. Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti – Vybudovanie 
inžinierskych sietí v národnej kultúrnej pamiatke v Ústrednej pevnosti v Komárne. 
Zmluvy na projektovú dokumentáciu boli podpísané v decembri 2008. V roku 2011 
by sa mali dokončiť: 

- Projekt stavby – inžinierske siete Ústrednej pevnosti – Vonkajšie elektrické 
rozvody v hodnote 10 628,- € 

4. Komplexný architektonický výskum v Ústrednej pevnosti – IV. etapa – v prípade   
schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Obnovme 
si svoj dom” Ministerstva kultúry SR.  Celkový rozpočet projektu je 23.000,- €, 
z toho vlastné zdroje1.200,- € (5%).   
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Sociálne služby a sociálna pomoc  
 
 
Pomoc občanom mesta v sociálnej oblasti - dávky v hmotnej núdzi 
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky 
v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima  a ktorí 
spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky podľa Zásad poskytnutia sociálnej pomoci 
schválených uznesením MZ v Komárne č. 588/1998 zo dňa 15.10.1998, resp.  v zmysle 
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej poskytovanie opakovaného príspevku na 
stravovanie dôchodcov a školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch. 
Z dôvodu negatívnych následkov finančnej a hospodárskej krízy a vzhľadom na stúpajúci 
počet nezamestnaných v meste, v roku 2011 na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov 
bola poskytovaná finančná podpora pre 76 občanov v dôchodkovom veku a pre 70 rodín 
s deťmi.   
V roku 2011 rapídne sa zvýšil počet dôchodcov stravujúcich sa s príspevkom mesta, a to 
na počet 342. V zimných mesiacoch, od začiatku januára do konca marca mesto 
zabezpečilo a poskytlo bezplatnú teplú stravu pre bezdomovcov v útulku mesta, priemerne 
denne 20-25 obedov v celkovej výške 1.462,15,- eur. Mesto Komárno aj v roku 2011 
organizovalo slávnostné prijatie rodičov mnohodetných rodín z príležitosti začínajúceho sa 
nového školského roka. V tomto roku bolo prijatých 7 rodín so 34-mi  deťmi. Bola im 
poskytnutá finančná výpomoc v sume 2.040,- eur. Táto výpomoc rodičom uľahčuje 
finančne náročný nástup detí do školy ako aj nákup zimného ošatenia a obuvi pre deti.  
 
Dotácie - príspevky neštátnym subjektom (Fond pre zdravotné a sociálne účely) 
Poskytovanie dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, 
neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne 
postihnutých v zmysle VZN č. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely. Z tohto fondu v roku 2011 
bolo v mestskom zastupiteľstve podporených 9 žiadostí, všetky podané žiadosti MZ boli 
schválené.    
 
Pochovanie občana 
Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov). 
Z mestského rozpočtu v roku 2011 bolo zabezpečených a vystavených 6 pohrebov pre 
bezdomovcov.  
 
Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí 
Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do 
detských domovov v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ku koncu roka 2011 bolo v detských domovoch umiestnených 43 
komárňanských detí. Priebežne sa vykonávajú šetrenia v problémových rodinách ako aj 
zabezpečenie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Cieľ aktivity, teda stabilizovanie 
sociálnej situácie v problémových rodinách sa nám vo veľkej miere podarilo dosiahnuť. Do 
31.12.2011 z rozpočtu mesta neboli finančne podporené rodičovské návštevy vzhľadom 
k tomu, že o vytvorenie kontaktu s deťmi umiestnenými v detských domovoch zo strany 
rodičov nebol záujem. V zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov si oznamovaciu povinnosť na poskytnutie tvorby úspor si splnili 3 detské 
domovy spolu na 8 detí. Suma priemerných bežných výdavkov na 1 dieťa v detskom 
domove sa každoročne zvyšuje, čím sa zvyšuje suma príspevku na tvorbu úspor, ktorá 
toho času predstavuje 89,22 € mesačne.  
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Zariadenia sociálnych služieb - kluby dôchodcov 
Vytváranie možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, 
rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 kluboch dôchodcov – KD Komárno, KD 
Nová Stráž, KD Kava. V roku 2011 aktivitu členov všetkých troch klubov dôchodcov sa dá 
hodnotiť veľmi pozitívne. Celoročnú kultúrnu činnosť a aktivitu členov Klubu dôchodcov 
Komárno sa dá vyzdvihnúť, nakoľko veľmi úspešne reprezentovali naše mesto jednak na 
Slovensku ako aj v zahraničí. Aktívne tu pracujú aj záujmové krúžky, ako zdravotný 
telocvik, krúžok ručných prác, divadelný krúžok, mužský a ženský spevokol.         
 
Zariadenia sociálnych služieb - útulky a stredisko osobnej hygieny pre 
bezdomovcov 
Poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku 
mesta na Hradnej ulici, ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre 
bezdomovcov. Maximálna kapacita útulku je pre 32 osôb. Využitie kapacity bolo v priebehu 
roka 2011 na 100 %. O služby strediska osobnej hygieny bol počas roka prejavený neustále 
veľký záujem.  
 
Rozvoj sociálnych služieb 
Rozvoj sociálnych služieb o nové, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  
V rámci starostlivosti o odkázaných občanov Komárna, mesto od 15. 07. 2010  rozšírilo 
svoje sociálne služby o prepravnú službu, prostredníctvom sociálneho taxíka. Pomáha tým 
seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným 
občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa 
autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, kontroly alebo na 
kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Môžu túto sociálnu službu využiť aj vozičkári, 
keďže vozidlo je špeciálne uspôsobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a 
vybavené nájazdovou rampou pre vozíky.  
 

Opatrovateľská služba 
Poskytovanie pomoci v domácnosti seniorov a ŤZP občanov mesta, ktorí si pre 
nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť 
o svoju osobu a domácnosť v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení VZN č. 
4/2010 a VZN č. 10/2011. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - 
osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, 
kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných 
prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, 
príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so 
spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných 
záležitostí, vychádzky. V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov sa musí individuálne zisťovať odkázanosť každého žiadateľa 
na opatrovateľskú službu sociálnou a lekárskou posudkovou činnosťou, výsledkom 
ktorého je posudok a rozhodnutie o odkázanosti, resp. ne/odkázanosti na uvedenú službu. 
V roku 2011 v súlade s uvedeným zákonom bolo vyhotovených 55 posudkov a 55 
rozhodnutí o odkázanosti občana na opatrovateľskú službu. Maximálny počet 
opatrovaných osôb za rok bol 111, k 31.12.2011 tento počet poklesol na 95. Fyzický stav 
opatrovateľov ku koncu roka bol 53 s plným pracovným úväzkom a 13 s čiastočným prac. 
úväzkom, t.j. celkový prepočítaný počet opatrovateľov na plný úväzok bol 61,08. Fyz. stav 
opatrovateľov v priebehu roka 2011 sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku, nakoľko 
aktuálny stav opatrovateľov vždy závisí od počtu opatrovaných osôb a ich konkrétnej 
potreby v konkrétnom čase. Vekový priemer obyvateľstva v Komárne postupne starne, 
dôsledkom čoho narastá aj zvýšená potreba starostlivosti o tento okruh odkázaných. 
Prekročenie plánovaných bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sa dajú odôvodniť 
jednak tým, že mesto od 01.09.2011 v súlade so Zákonníkom práce poskytuje stravovanie 
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pre opatrovateľov , čo predstavuje sumu 20 472,- eur k 31.12.2011, ďalej aj s potrebným 
zvýšením fyz. stavu opatrovateľov v súlade so zákonom o sociálnych službách, čo sa 
odzrkadľuje na položkách mzdy a odvody.   
  
Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno 
Mesto Komárno v rámci poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečuje  rozvoz teplej 
stravy pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a pre starších občanov, ktorí potrebujú 
pomoc inej osoby pri každodenných úkonoch. Pre plynulý a neprerušovaný rozvoz teplej 
stravy počas celého roka a pre zabezpečenie hygienických podmienok aj počas teplých 
mesiacoch, mesto Komárno od roku 2010 prevádzkuje nové úžitkové vozidlo, dodatočne 
prestavané na izotermické. Týmto vozidlom mesto môže zabezpečiť rozvoz teplej stravy aj 
do periférnych častí mesta, aby ani táto časť obyvateľstva nebola vylúčená z poskytovania 
tejto sociálnej služby ako aj pre dôchodcov, ktorí síce nepotrebujú celodennú opateru, ale 
príprava stravy je pre nich obťažujúca.  

 Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov) 
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov sa musí individuálne zisťovať odkázanosť každého žiadateľa na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov sociálnou a lekárskou posudkovou činnosťou, výsledkom ktorého 
je posudok a rozhodnutie o odkázanosti, resp. ne/odkázanosti na uvedenú službu. 
Vzhľadom k tomu, že sa zhoršil zdravotný stav niektorých obyvateľov zariadenia, v roku 
2011 v súlade s uvedeným zákonom bolo treba preposúdiť odkázanosť na sociálnu službu 
u 46 obyvateľov zariadenia, taktiež pre 70 čakateľov v poradovníku. V roku 2011 bolo 
vyhotovených 116 posudkov a 116 rozhodnutí o odkázanosti občana na túto službu. 
V súlade s uvedeným zákonom mesto je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti 
na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, posudky ako aj rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov vyhotovilo Oddelenie sociálnych vecí Sociálneho 
a správneho odboru.  
 
 
Činnosť bytového oddelenia      
 
 
Bytové oddelenie Sociálneho a správneho odboru Mestského úradu v Komárne v rámci 
svojej činnosti zabezpečuje päť hlavných agend : 

I. Oblasť riešenia neplatičstva v mestských nájomných bytoch, a to výpoveďami z nájmu 
bytu, výzvami na vypratanie bytu, žalobami o vypratanie bytu na okresný a krajský súd, 
exekúciami na vypratanie bytu, platobnými rozkazmi na uhradenie nájomného a 
platobnými rozkazmi na uhradenie nesplatenej časti ceny bytu. 

   Vymožené pohľadávky za rok 2011 celkom : 26 447,19 €. 
II. Oblasť rozvoja bývania s pridelením bytov : v tejto agende sa zabezpečuje evidovanie 

žiadostí o prenájom mestského bytu, evidovanie žiadostí o prenájom mestského bytu 
v DOU, pridelenie bytov pre žiadateľov z evidencie žiadateľov o prenájom bytu, 
spracovanie súhlasov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu ako aj vypracovanie 
nájomných zmlúv a ich dodatkov. 

III. Oblasť predaja bytov : hlavnou náplňou tejto agendy je vypracovanie zmlúv o prevode    
vlastníctva bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z., vypracovanie návrhov na vklad do 
katastra nehnuteľností, vypracovanie žiadostí o výmaz záložného práva ako aj príprava 
podkladov na odpredaj bytov po neplatičoch OVS.    

IV. Oblasť správa bytov , najväčšia agenda oddelenia, ktorá zabezpečuje účtovné 
spravovanie mestských nájomných bytov , a to vypracovanie a evidencia  predpisov 
zálohových platieb za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu, vypracovanie a 
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evidencia  predpisov záloh za nájom a za služby poskytované s užívaním bytu pre 
všetky v priebehu roka pridelené byty, pre všetky predlženia zmlúv o nájme bytu a pre 
všetky vzájomné výmeny bytu,  sledovanie a identifikácia mesačných platieb za nájom a 
za služby poskytované s užívaním bytu, vypracovanie riadnych a opravných ročných 
vyúčtovaní za služby poskytované s bývaním za rok, spolupráca s Obvodným úradom 
v Komárne pri potvrdzovaní platieb nájomného potrebného k poskytovaniu  príspevku na 
bývanie. 
V súčasnosti Bytové oddelenie spolupracuje so 10 - imi správcovskými organizáciami. V 
tejto oblasti je zabezpečované : poskytovanie mesačných záloh do FPÚaO a za služby 
poskytované s bývaním, úhrada faktúr na odmenu správcu ako aj odsúhlasenie 
a vysporiadanie ročných vyúčtovaní nákladov za služby poskytované s užívaním bytu so 
správcami mestských bytov. 

V. Oblasť agendy  sem patria vybavovanie rôznych písomností a sťažností. 
 
 
1. Nájomné za mestské byty  

Príjem za nájomné - mestské byty v roku 2011: 
                                                                    rozpočet : 480 000 € 
                                                                    skutočnosť : 455 252 €  t.j. 94,84% 

                                                                                           
Neplnenie rozpočtu v časti príjmov spôsobuje pretrvávajúci stav neplatičstva v mestských 
bytoch, hlavne u neprispôsobivých nájomníkov a nájomníkov v náhradných bytoch  ( Ul. 
roľníckej školy   49 – 51,  Veľký Harčáš 61 – I. a II. etapa, Vnútorná okružná 51).   Ďalej  
skutočnosť,   že v priebehu roka 2011 žiadateľom o prenájom mestského bytu v zmysle 
VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-
1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania boli Mestským zastupiteľstvom v Komárne 
pridelené byty na adresách Ul. roľníckej školy 49-51, Ul. slobody 1-11, Ul. gen. Klapku 2-8, 
Ul. gen. Klapku 10-14 a Veľký Harčáš 61 v Komárne, viacerí žiadatelia o prenájom 
mestského bytu. 
 
2. Odpredaj bytov  
    a) podľa zákona 182/1993 Z.z.   

Príjem z prevodu  mestských bytov v roku 2011: 
                                                                    rozpočet : 19 087 € 
                                                                    skutočnosť : 22 235 € , t.j. 116,49% 

    
V priebehu roka 2011 platiaci nájomníci v zmysle zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prejavili záujem o odkúpenie nim 
užívaného mestského bytu do osobného vlastníctva, ďalej, v tejto rozpočtovej položke sú 
zúčtované aj platby za nesplatenú časť ceny bytu ako aj splátky ceny v predošlých rokoch 
predaných bytov. Počet predaných bytov je 16. 
   
    b) voľných bytov po neplatičoch 

Príjem z prevodu  mestských bytov v roku 2011: 
                                                                   rozpočet : 46 600 € 
                                                                   skutočnosť : 58 750 € , t.j. 126,07% 

    
 Počet predaných bytov OVS 5. 
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Výdavky                                                                                                         
                                                                   rozpočet :     460 800 € 
                                                                   skutočnosť : 470 224 € , t.j. 102% 

  
Ďalšie súvisiace výdavky - Splátky úveru ŠFRB         skutočnosť:     65 151 €         
                                         - Úroky                                skutočnosť:     39 822 € 
 
 V zmysle § 10 ods. (1) a (6)  zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako vlastník nájomných bytov je 
povinné v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do 
fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za poskytované služby. Ďalej, v zmysle 
Občianskeho zákonníka mesto ako vlastník je povinné vykonať všetky opravy bytov 
a nebytových priestorov za účelom udržať byty v stave spôsobilom na bývanie a odstrániť 
havarijné stavy. Všetky výdavky sú v súlade so zmluvami o výkone správy uzatvorenými 
medzi mestom a správcami jednotlivých bytových domov a v súlade so schváleným 
programovým rozpočtom mesta na rok 2011.   
 
Stanovisko vedúceho EO: 
 Výšku mesačných preddavkov určujú správcovia jednotlivých bytových domov. § 8a ods. 
(2) citovaného zákona ukladá správcom do 31. mája nasledujúceho roka predložiť 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov  vyúčtovanie použitia FPÚaO a úhrad za plnenia 
rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Z uvedeného vyplýva, že 
plnenie rozpočtu  prevádzky mestských bytov za rok 2011 (na strane čerpanie rozpočtu z 
hľadiska výšky poskytnutých preddavkov, na strane plnenia rozpočtu z hľadiska uhrádzania 
správcami predpísaných preddavkov nájomníkmi.) bol schodkový.  Skutočné výdavky a príjmy 
mesta súvisiace s nájmom bytov budú zrejmé až v priebehu mesiacov  jún - júl 2012 po 
obdŕžaní konečných vyúčtovaní nákladov na služby spojené s užívaním nájomných bytov 
vo vlastníctve mesta Komárno od jednotlivých správcov bytových domov. 
 
Správu bytových domov v 100% vlastníctve mesta zabezpečuje Handimex – byt Nové 
Zámky s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy v zmysle § 8 z.č. 182/93 Zb. 
a o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 2 roky – jej platnosť končí 19. októbra 2012. Zmluva 
je nevýhodná pre mesto, nakoľko správca zabezpečuje len výdavkovú časť správy bytov. 
Podstatnú časť – vymáhanie nedoplatkov za nájom a riešenie neplatičstva zabezpečuje 
bytové oddelenie.  
Z tohto dôvodu navrhujeme zmluvu nepredĺžiť. 
   
Štátny fond rozvoja bývania 

 
 Hlavnou náplňou referátu ŠFRB je príjem a posudzovanie žiadostí o finančnú 
podporu zo Štátneho fondu  rozvoja bývania. Cieľový ukazovateľ počtu prijatých 
a overených žiadostí bol v roku 2011 stanovený na počet žiadateľov 40. V súlade s 
menšími požiadavkami žiadateľov bolo podaných a overených 33 žiadostí. Ako pozitívnu 
skutočnosť môžeme uviesť úspešné vybavenie žiadostí na zatepľovanie bytových domov 
v meste Komárno, vďaka čomu bolo zateplených celkom 169 b.j. V rámci programu 
rozvoja bývania boli prijaté žiadosti na výstavbu 81 nájomných bytov. Doba administrácie 
zostala nezmenená, žiadosti boli overované v zákonnej lehote 15 dní od podania. Ďalej sa 
na pracovisku vykonáva kontrola čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových 
oddielov na základe daňových dokladov – faktúr, kontroluje sa dodržiavanie zmluvných 
podmienok a čerpanie úveru. Referát vykonáva aj priebežnú konzultačnú činnosť pre 
obce, právnické a fyzické osoby. 
 
 
Zosúladenie územného plánu a PHSR Komárno a Komárom 
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Projekt s názvom Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií a rozvojových   
programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný koordinovaný rozvoj bol 
spracovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2007-2013 v septembri 2009. V máji 2010 bol projekt podporený a bol zaradený 
monitorovacím výborom programu HU-SK do zoznamu víťazných projektov v rámci výzvy 
HUSK 09/01. Implementácia projektu bola zahájená 1.7.2011, termín dokončenia 
31.5.2012 a výsledkom bude  spoločný strategický dokument  oboch miest. 
Celkový finančný náklad projektu je 136 900 eur, z toho Mesta Komárno ako hlavného 
partnera  99 600 Eur a Mesta Komárom 37 300 eur 85% zdroje EÚ, 10% štátne zdroje 
a 5% vlastné zdroje. Zatiaľ bolo čerpané 17 000 €.  
 
V súlade so schváleným rozpočtom mesta na  rok 2011 boli realizované, 
resp. dokončené, alebo začaté nasledovné investičné akcie: 
 
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ul. Práce – výdavky  7 800 eur 
Schválený projekt v rámci regionálneho operačného programu. Plánuje sa rekonštrukcia 
budovy ZŠ Ul. práce – zateplenie budovy, výmena pôvodných drevených, zdvojených 
okien za plastové a výmena hlavných vchodových dverí za plastové. Výmena a zateplenie 
strechy. Existujúce hygienické zariadenia budú kompletne zrekonštruované. Rekonštrukcia 
podláh – brúsenie a lakovanie drevených parkiet. Podmienkou je ukončené verejné 
obstarávanie na dodanie stavebných prác odsúhlasené ministerstvom, ako riadiacim 
orgánom programu. V roku sa 2011 sa vykonalo neúspešné VO. Po ukončení aktuálneho 
VO (február 2012) sa materiál postúpi na kontrolu RO. 
 
Rekonštrukcia výplní otvorov ZŠ Komenského – výdavky  2 850 eur 
Rekonštrukcia častí výplní otvorov ZŠ bola realizovaná v rokoch 2010 - 2011. Bolo 
vymenených 15 okien v 3 triedach a vstupné dvere.  
 
Rekonštrukcia vykurovacieho systému MŠ ul. Kapitánová – výdavky 7 918 eur 
Rekonštrukcia vykurovacieho systému MŠ bola realizovaná v rokoch 2010 - 2011. 
Rekonštrukcia priniesla úsporu v spotrebe tepla. 
 
Rekonštrukcia športovej haly – dokončenie z roku 2010 – výdavky 325 368 eur 
Boli vykonané práce na zabezpečenie bezpečnosti a pohodlie návštevníkov.  Obnova – 
prefarbenie hracej plochy, výmena radiátorov, montáž výdajného okienka na predaj 
vstupeniek, montáž sklopných okien v kanceláriách športovej haly, elektronické prídavné 
tabule. Návštevnosť športovej haly  – hlavne pri basketbalových zápasoch je cca 800 ľudí 
z Komárna a z okolitých obcí. 
 
Rekonštrukcia kotolne Mestskej polície – nákup kotla – výdavky 2310 eur 
V januári 2011 bol vymenený kotol v budove MP, kde oproti spotrebe za predchádzajúcu 
sezónu 11 411 m3  klesla spotreba na  9.523 m3 .   
 
Rekonštrukcia kotolne ZŠ Komenského z roku 2010 – výdavky 6 247 eur 
V roku 2011 sa dokončila rekonštrukcia kotolne ZŠ (rekonštrukcia výmenníkovej stanice) 
s názvom: „Rekonštrukcia kotolne, riešenie havarijného stavu – ZŠ Komárno, ul. Komenského 
– Domová odovzdávacia stanica tepla“. V rámci tohto projektu došlo k výmene strojného 
zariadenia (výmenníkovej stanice) v objekte ZŠ a vykonali sa nevyhnutné stavebné a 
elektroinštalačné úpravy s tým spojené.  
 
Riešenie havarijných situácií školských zariadení – výdavky 3 465 eur 
V ZŠ s VJM Ul. Eötvösova 39 v Komárne bolo v roku nevyhnutné riešiť vzniknutú havarijnú 
situáciu – prípravu TÚV v objekte. Treba podotknúť, že v objekte sa nachádza aj ŠJ 
Eötvösova, ktoré pripravuje najväčší počet stravných jednotiek. Havária bola riešená 
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inštaláciou stacionárneho ohrievača vody Q7-400-4 vrátane obehového čerpadla 
a zmäkčovača vody s filtrom v celkovej hodnote vrátane montáže 3465,24 eur.  
 
Projekt vybudovania inž. sietí v Ústrednej pevnosti – výdavky 3 008  eur 
V roku 2011 sa pripravil Projekt stavby - inžinierske siete Ústrednej pevnosti – Distribučný 
plynovod v hodnote 2.887,- €. V roku 2012 by sa mal dokončiť Projekt stavby – inžinierske 
siete Ústrednej pevnosti – Vonkajšie elektrické rozvody v hodnote 10 628,- €. Financie 
potrebné pre zabezpečenie projektu realizačného a pre samotnú realizáciu inžinierskych 
sietí v hodnote cca. 1.800.000 € sa plánuje zabezpečiť z Regionálneho operačného 
programu EÚ. 
 
Geotermálny vrt M-2, Termálne kúpalisko – výdavky 12 000 eur 
Bol odstránený havarijný stav geotermálneho vrtu, ktorý zásobuje teplou vodou sedacie 
bazény na termálnom kúpalisku aj v zimnom období. V zimnom období je návštevnosť 
krytého bazéna a sauny za 1 mesiac cca 4000 návštevníkov. 
 
Lezecká stena vo volejbalovej hale –  fakturácia prebehne v roku 2012 
Bola vybudovaná lezecká stena vo volejbalovej  hale v rozlohe 136 m2  lezeckej plochy. 
Tým sa podporil šport, ktorý sa v Komárne doteraz nerealizovalo, nakoľko neboli 
vytvorené podmienky pre tento šport.  Lezecká stena bola v januári 2012 odovzdaná do 
užívania pre širokú verejnosť. Tento šport uprednostňujú hlavne mladí športovci. 
 
Dopravný projekt Ul. roľníckej školy - výdavky 497 eur. 
V mesiaci júl bol vypracovaný dopravný projekt na „Vylúčenie nákladnej a autobusovej 
dopravy na Ul. roľníckej školy“. Zmena organizácie dopravy spočíva v tom, že nákladná 
a autobusová doprava bude presmerovaná na Hadovskú cestu, ktorej šírkové parametre 
a spevnené krajnice vyhovujú aj pre cesty I. triedy, na tejto ceste je aj menej kolíznych 
miest. 
 
Revitalizácia centrálnej mestskej časti – námestie  - výdavky 348 676 eur. 
Cieľom revitalizácie územia v centrálnej časti mesta je jeho úprava a zveľadenie 
s dôrazom na významnosť a dôležitosť upraveného priestoru pre život a kultúru mesta 
najmä v jeho centre. Nová úprava námestia bude slúžiť nielen ako parkovisko, ale 
predovšetkým na oddych v príjemnom, zelenom upravenom prostredí. V pešej zóne bude 
vytvorený moderný park. Dve parkoviská po stranách námestia s kapacitou 87 a 70 
parkovacích miest budú výsadbou stromov a krov v rovnakom štýle ako parkové úpravy 
zelených plôch. 
Revitalizáciou námestia sa vytvorí nová oddychová zóna a rozšírenie parkovacích kapacít 
vrátane pre imobilných ľudí, v blízkosti centra mesta Komárno. 
V roku 2011 boli vykonané búracie práce, recyklácia sute, bola vybudovaná dažďová 
kanalizácia, cca polovica námestia bola vydláždená.  Toho času prebiehajú dlaždiarske 
práce a budovanie fontány.  
Stavba bude financovaná 95% z MVaRR SR /eurofondy/ a 5% z vlastných zdrojov mesta.  
 
Územné plány – Zmeny a doplnky z prostriedkov občanov – výdavky 2 287 eur. 
V roku 2011 sa obstarávala územnoplánovacia dokumentácia z prostriedkov občanov 
Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 7. Táto územnoplánovacia 
dokumentácia bola obstaraná v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva, na základe 
žiadostí občanov. Finančné prostriedky zo strany občanov boli poukázané na účet Mesta 
Komárno. 
Boli schválené MsZ územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN 
mesta Komárno č. 6  a územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN 
mesta Komárno č. 7. 
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V roku 2011 boli preplatené faktúry za ÚP dokumentácie Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN 
mesta Komárno č. 4/2009 vo výške 1951,20 € a Zmeny a doplnky a doplnky ÚPN mesta 
Komárno č. 6/2010  vo výške 336 €. 
 
Nákup kontajnera – výdavky 6 000 eur. 
Podarilo sa zrealizovať odkúpenie jedného sanitárneho kontajnera,  jeho kúpna cena bola 
6 000,- €. Kontajner bol umiestnený v rekreačnej oblasti Mŕtve rameno a bude slúžiť 
širokej verejnosti ako sanitárny kontajner.  
Vybudovanie optickej siete – výdavky 27 966 eur. 
Nákup klimatizácie do serverovne 2 038 eur. 

Organizačné oddelenie primátora počas roka 2011 vykonalo jedinú veľkú investíciu 
a to prepojenie budov MsÚ: Radnica – Baťov dvor – Dôstojnícky pavilón – optickou sieťou 
a pripojenie úradu na internetovú sieť Sanet. Jednalo sa o neplánovanú investíciu, ktorú 
však bolo potrebné vykonať z viacerých dôvodov:  

Doposiaľ bol úrad pripojený na internet mikrovlnným spojom firmy GTS Slovakia 
rýchlosťou 6/6 Mbit čo v súčasnej dobe už nepostačovalo. Prepojenie vyššie spomínaných 
budov bolo taktiež mikrovlnným spojom. Je potrebné uviesť, že mikrovlnné pripojenie resp. 
prepojenie bolo v značnej miere závislé od počasia, čo spôsobovalo viac krát do roka, že 
systém MIS bol dosiahnuteľný len pre pracoviská v Dôstojníckom pavilóne. Server MIS bol 
doposiaľ umiestnený v absolútne nevhodných priestoroch dôstojníckeho pavilónu – 
miestnosť neklimatizovaná, prašná, v letných mesiacoch s extrémnymi teplotami, čo 
spôsobovalo nemalé problémy pri prevádzke servera MIS. Z vyššie uvedených dôvodov 
sme v roku 2011 pristúpili k vybudovaniu nového prepojenia budov MsÚ a pripojením 
úradu na optickú internetovú sieť Sanet, ktorej členom je aj mesto Komárno. 

Následne po overení 100%-nej funkčnosti optickej siete bol premiestnený server 
MIS do budovy Radnice do vhodnej klimatizovanej miestnosti. Taktiež bol preložený server 
obsluhujúci IP telefóny a vzhľadom na kvalitu optickej internetovej prípojky bolo zrušené 
mikrovlnné pripojenie ktoré slúžilo pre IP telefóny. 

Po ukončení všetkých prác môžeme konštatovať, že prepojenie troch hlavných 
budov MsÚ je odpovedajúce najmodernejším požiadavkám. Investície ktoré s optickou 
prípojkou súviseli majú návratnosť cca 28 mesiacov. To sme však brali do úvahy len 
financie ušetrené na mikrovlnných spojoch ktoré nám poskytovali externé firmy. Ak 
vezmeme do úvahy aj podstatné zvýšenie kvality siete, práce na sieti, bezpečnosť 
serverov a údajov na serveroch, tak musíme konštatovať že táto investícia bola rozhodne 
dobrá. 

Pokiaľ sa týka blízkej budúcnosti, bude potrebné riešiť modernizáciu IT vybavenia 
na úrade. Za predošlých 5 rokov nebolo investované do oblasti modernizácie hardverovej 
časti IT. Z tohto dôvodu je „strojový park“ úradu natoľko zastaraný, že v roku 2012 musíme 
pristúpiť k značným investíciám aby sme udržali úrad v stave aby dokázal vykonávať 
zákonom predpísané úlohy. V budúcnosti nás taktiež čaká investícia do servera 
a diskového poľa úradu. Teraz používané servery sú tri a viac rokov používané a blížia sa 
k hranici životnosti. Diskové pole bude z hľadiska bezpečnosti dát potrebné riešiť už počas 
tohto roka. V budúcnosti nás ešte čaká modernizácia siete v budove Dôstojníckeho 
pavilónu. Živelne rozvíjaná sieť v tejto budove trpí takými problémami, ktoré je možné 
odstrániť len vybudovaní úplne novej siete v tejto budove. 

Čo sa týka projektov vyhlásených pre OOP očakávame že vyhlásia projekt, 
v ktorom sa bude môcť mesto uchádzať o finančné zdroje z únie na rozvoj IT. Zostáva len 
veriť, že to ministerstvo hospodárstva stihne v stanovenej dobe a peniaze neprepadnú. 

Aj keď investovanie do webovej stránky mesta nie je veľká položka, musíme sa 
zmieniť aj k tejto veci. Internetová stránka mesta je značne zastaraná a je potrebné jej 
úplné preprogramovanie. Túto investíciu je potrebné urobiť čo najskôr, veď toto je jedna zo 
základných informačných báz pre obyvateľstvo nášho mesta. Očakávame vývoj ohľadom 
firmy Com-média, pretože v blízkej budúcnosti chceme realizovať aj živé vysielanie zo 
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zasadaní MZ cez internet a keď túto úlohu nebude schopná splniť Com-média, budeme ju 
plniť sami. 

Na záver sa chcem dotknúť bezpečnosti týkajúcej sa prevádzky IT na úrade. 
Vzhľadom na rozsah a počet počítačov je potrebné v blízkej budúcnosti zakúpenie 
systému na neustále monitorovanie siete MsÚ. Takýto monitorovací systém zabezpečí 
okamžité upozornenie personálu IT na neautorizované toky dát v rámci úradu, nebezpečie 
útokov z vonkajších sietí – hlavne internetu, neodôvodnený tok dát smerom von z úradu 
na internet, a pod. Takéto zariadenie je potrebné aj z dôvodu, že internetové pripojenie 
úradu je veľmi rýchle a v priebehu pomerne krátkej doby je možné smerov von (teda do 
súkromného mailu a pod.) odoslať pomerne veľké množstvo chránených údajov (napr. 
osobné údaje a pod.). Taktiež je potrebné hľadať riešenie na monitorovanie samotných 
lokálnych počítačov, pretože na miniatúrnom USB disku je tiež možné odniesť z úradu 
citlivé údaje. 

V súčinnosti s prednostom MsÚ bolo vykonaných viacero jednaní so spoločnosťou, 
ktorá navrhuje komplexné riešenie vybavenia úradu multifunkčnými zariadeniami – 
tlačiareň, skener, kopírka. Nakoľko tu sa nejedná o nákup, teda investovanie do techniky 
ale o prenájom, spomínam túto možnosť až na záver. V prípade že úrad pristúpi k tomuto 
riešeniu, malo by dôjsť k cca 30%-ným úsporám na tlač. 
 
 
 
Z hlavných investičných akcií, ktoré chce mesto zrealizovať v ďalšom roku 
vyberáme: 
 

 Rekonštrukcia svetelného  signalizačného zariadenia 
 MŠ Mederčská - výmena okien a obnova fasády 
 Rekonštrukcia vestibulu budovy Radnice (okná) 
 Projekt pre vybudovanie verejného osvetlenia  Harčáš 
 Vybudovanie verejného osvetlenia – Harčáš 
 Rekonštrukcia obytného domu, ul. Špitálska č. 12-14 
 Rekonštrukcia obytného domu, ul. Gazdovská 4-6 
 Financovanie projektov 
 ÚPN zmeny a doplnky - z príjmov od občanov 
 Rekonštrukcia termálneho kúpaliska - energetika 
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 Investície do vodárenského majetku 
 Kap. výdavky, energetika - školské zariadenia 
 Revitalizácia centrálnej mestskej časti- námestie 
 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ul. Práce 
 Rekonštrukcia budovy kasárne v pevnosti 
 Vybudovanie inžinierskych sietí v pevnosti 
 Zosúladenie územného plánu a PHSR KN a KM 
 Projekt preložky káblov ŽSR pri cyklotrase 
 Horolezecká stena - volejbalová hala  
 Výmena kotla v útulku na Hradnej ul. 22 
 MŠ Vodná - projekt a statický posudok 
 
 

Mesto Komárno, bude aj v budúcom kalendárnom roku uskutočňovať všetky úlohy 
súvisiace so správou mesta a jeho majetku, bude vykonávať úlohy súvisiace s riadnym 
hospodárením a bude rozhodovať vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov 
a taktiež bude vykonávať ich správu. 
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Mesto Komárno nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2011 sme nemali žiadne 
náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu. Vplyv na životné prostredie nie je 
negatívny. 

 
 
 

 
 


